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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

Patenty
Udzielone prawa
(od nr 239 981 do nr 240 050)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240035
(41) 2021 04 06
(51) A01C 7/00 (2006.01)
A01C 7/08 (2006.01)
A01C 5/06 (2006.01)
(21) 431313 (22)
2019 09 30

(72) WILCZEWSKI EDWARD, Bydgoszcz (PL); KASZKOWIAK JERZY,
Zielonka (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54)	Sposób siewu bruzdowego z regulowaną głębokością przykrycia nasion
(B1) (11) 240019
(41) 2021 05 31
(51) A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
(21) 431877 (22)
2019 11 21
(72) CHOJNA ADAM, Lublin (PL); OSUCH TOMASZ, Piotrawin (PL)
(73) MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bełżyce (PL)
(54) Urządzenie otrząsające owoce rokitnika zwyczajnego
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(B1) (11) 240028
(41) 2020 11 16
(51) A01G 17/10 (2006.01)
A01G 17/14 (2006.01)
(21) 429826 (22)
2019 05 02
(72)	GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); ZARZECKA KRYSTYNA, Siedlce (PL); NIEWĘGŁOWSKI
MAREK, Siedlce (PL); KOC GRZEGORZ, Chodów (PL);
SIKORSKA ANNA, Ciechanów (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL); PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE, Ciechanów (PL)
(54) Klamra spinająca konary drzew i krzewów
(B1) (11) 240038
(41) 2021 06 14
(51) A01K 47/00 (2006.01)
A01K 47/06 (2006.01)
A01K 47/02 (2006.01)
(21) 432137 (22)
2019 12 09
(72) KWIATKOWSKI MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Ul pszczeli ze stabilizacją temperatury, systemem zabezpieczeń
i instalacją fotowoltaiczną
(B1) (11) 240021
(41) 2021 07 19
(51) A01M 7/00 (2006.01)
B05B 15/60 (2018.01)
(21) 432584 (22)
2020 01 16
(72) BIARDZKI SŁAWOMIR, Zbuczyn (PL)
(73) BIARDZKI SŁAWOMIR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, Zbuczyn (PL)
(54) Rama opryskiwacza rolniczego
(B1) (11) 240025
(41) 2021 08 09
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(21) 432840 (22)
2020 02 05
(72)	NIEGOWSKI ZDZISŁAW, Płatkownica (PL); WYROBEK ARTUR,
Kołodziąż (PL); HOŁOWNICKI RYSZARD, Skierniewice (PL)
(73)	NIEGOWSKI ZDZISŁAW AGROLA ZAKŁAD
HANDLOWO-PRODUKCYJNY, Płatkownica (PL)
(54) Przystawka dwuwentylatorowa do opryskiwacza
(B1) (11) 240020
(41) 2021 05 31
(51) A01M 11/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01B 73/06 (2006.01)
(21) 431945 (22)
2019 11 26
(72) BIARDZKI SŁAWOMIR, Zbuczyn (PL)
(73) BIARDZKI SŁAWOMIR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, Zbuczyn (PL)
(54) Lanca opryskiwacza rolniczego
(B1) (11) 240024
(41) 2021 08 02
(51) A01N 33/12 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
(21) 432719 (22)
2020 01 28
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); STACHOWIAK WITOLD, Poznań (PL);
PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL); OLSZEWSKI RADOSŁAW,
Poznań (PL); NAWROCKI ADAM, Poznań (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE
ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(54)	Sole amoniowe florasulamu, sposoby ich otrzymywania oraz
ich zastosowanie jako herbicydów
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(B1) (11) 240013
(41) 2020 11 02
(51) A21D 8/02 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
(21) 429703 (22)
2019 04 20
(72) KAMIENIECKI BARTOSZ, Legnica (PL); FIDERKIEWICZ TOMASZ,
Legnica (PL)
(73) OŁÓW ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE CYMES, Suwałki (PL)
(54)	Sposób wytwarzania bułek drożdżowych z obniżoną zawartością cukru
(B1) (11) 240014
(41) 2020 11 02
(51) A21D 13/60 (2017.01)
A21D 8/06 (2006.01)
(21) 429704 (22)
2019 04 20
(72) KAMIENIECKI BARTOSZ, Legnica (PL); FIDERKIEWICZ TOMASZ,
Legnica (PL)
(73) OŁÓW ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE CYMES, Suwałki (PL)
(54)	Sposób wytwarzania pączków z obniżoną zwartością kwasów
tłuszczowych nasyconych
(B1) (11) 240007
(41) 2017 08 28
(51) A23K 10/18 (2016.01)
A23K 50/30 (2016.01)
C12N 1/20 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 416207 (22)
2016 02 19
(72) FRANKIEWICZ ANDRZEJ, Poznań (PL);
KASPROWICZ-POTOCKA MAŁGORZATA, Poznań (PL);
NOWAK WŁODZIMIERZ, Bolechówko (PL); ZAWORSKA ANITA,
Solec (PL); STEFAŃSKA BARBARA, Mikoszki (PL); SIP ANNA,
Poznań (PL); GRAJEK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL);
GRAJEK KATARZYNA, Poznań (PL)
(73)	SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(54) Wieloskładnikowy dodatek paszowy dla zwierząt, zwłaszcza
dla prosiąt
(B1) (11) 240049
(41) 2020 11 02
(51) A23K 10/30 (2016.01)
A61K 36/51 (2006.01)
A61K 36/8962 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
(21) 429797 (22)
2019 04 29
(72) JÓZEFIAK DAMIAN, Robakowo (PL);
ZAWORSKA-ZAKRZEWSKA ANITA, Solec (PL);
KASPROWICZ-POTOCKA MAŁGORZATA, Poznań (PL);
CIEŚLAK ADAM, Przeźmierowo (PL); SZUMACHER MAŁGORZATA,
Kiekrz (PL); JANKOWSKI JAN, Olsztyn (PL); SAWOSZ-CHWALIBÓG
EWA, Zgorzała (PL); ŚWIĄTKIEWICZ SYLWESTER, Kraków (PL);
ARCZEWSKA-WŁOSEK ANNA, Kraków (PL); JÓŹWIK ARTUR, Grójec (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL);
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL); SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL); INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Kraków (PL); INSTYTUT
GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Magdalenka (PL); HERBERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda (PL); DSM NUTRITIONAL
PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mszczonów (PL); CENTRUM BADAŃ DNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL);
PIAST PASZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
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Lewkowiec (PL); PIAST PASZE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk (PL)
(54) Preparat eubiotyczny dla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza
dla drobiu i sposób wytwarzania paszy z preparatem eubiotycznym
dla zwierząt gospodarskich, zwłaszcza dla drobiu
(B1) (11) 240037
(41) 2021 07 05
(51) A23N 7/00 (2006.01)
B26D 3/28 (2006.01)
A47J 17/16 (2006.01)
A47J 17/14 (2006.01)
(21) 432382 (22)
2020 01 02
(72)	SIEJKA ROBERT, Łowicz (PL); MIESZKALSKI LESZEK, Kobyłka (PL);
LISOWSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL); TUCKI KAROL, Orneta (PL);
KULPA KRZYSZTOF, Białystok (PL); KALENIK MAREK, Piaseczno (PL);
MORAWSKI DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73)	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do usuwania wierzchniej warstwy dużych owoców
dyni
(B1) (11) 239995
(41) 2019 03 11
(51) A24C 5/34 (2006.01)
A24C 5/345 (2006.01)
B65B 19/30 (2006.01)
(21) 422692 (22)
2017 08 30
(72) OWCZAREK RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54) Urządzenie oraz sposób odrzutu wadliwych artykułów
prętopodobnych z przepływu masowego artykułów prętopodobnych przemysłu tytoniowego
(B1) (11) 239991
(41) 2018 02 26
(51) A41C 3/00 (2006.01)
A41C 3/12 (2006.01)
(21) 418394 (22)
2016 08 19
(72) ZALEWSKI MARIUSZ, Białystok (PL)
(73) ZALEWSKI MARIUSZ VENA, Białystok (PL)
(54) Biustonosz pół-usztywniany
(B1) (11) 240050
(41) 2021 07 05
(51) A43B 13/12 (2006.01)
A43B 13/38 (2006.01)
A43B 3/26 (2006.01)
(62) 423108
(21) 436744 (22)
2017 10 09
(72) OLSZEWSKI PIOTR, Kraków (PL); OPALSKA ANNA, Skała (PL)
(73) BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, Mińsk Mazowiecki (PL)
(54) Powiększający się spód obuwia z wieloelementową międzypodeszwą
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 240018
(41) 2021 04 06
A61F 2/14 (2006.01)
431377 (22)
2019 10 04
OLBRZYMEK JAKUB, Łódź (PL); OLBRZYMEK DOMINIK, Łódź (PL)
OLBRZYMEK JAKUB, Łódź (PL); OLBRZYMEK DOMINIK, Łódź (PL)
Keratoproteza

(B1) (11) 240004
(41) 2020 06 15
(51) A61G 5/02 (2006.01)
A61F 4/00 (2006.01)
(21) 428046 (22)
2018 12 04
(72) KWAŚNIEWSKI JERZY, Kraków (PL); ROSKOSZ MACIEJ, Szałsza (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ i sposób sterowania wózkiem inwalidzkim

(B1) (11) 240015
(41) 2020 11 16
(51) A61H 1/02 (2006.01)
(21) 429926 (22)
2019 05 15
(72)	ŁUKASIAK ZBIGNIEW, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73)	ŁUKASIAK ZBIGNIEW, Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych i stawów biodrowych
(B1) (11) 240003
(41) 2021 05 17
(51) A61N 5/10 (2006.01)
G21K 1/00 (2006.01)
(21) 431723 (22)
2019 11 06
(72) KULCZYCKA EWA, Warszawa (PL); ADRICH PRZEMYSŁAW,
Rotmanka (PL)
(73)	NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(54)	Aplikator terapeutycznej dawki elektronów do radioterapii
śródoperacyjnej
(B1) (11) 239982
(41) 2020 10 19
(51) A62C 99/00 (2010.01)
G10K 9/122 (2006.01)
G10K 7/00 (2006.01)
(21) 429676 (22)
2019 04 17
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54)	Syrena alarmowa
(B1) (11) 240041
(41) 2021 07 26
(51) A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
(21) 432637 (22)
2020 01 21
(72)	GMITEREK PAWEŁ, Łańcut (PL); TUTAK JACEK STANISŁAW,
Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Przyrząd do rehabilitacji rąk i ramion
(B1) (11) 239993
(41) 2018 12 03
(51) B03B 9/06 (2006.01)
B07B 15/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 421732 (22)
2017 05 29
(72)	ŁAPA ROBERT, Julianka (PL)
(73)	SOŁTYS EDYTA PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE CENTER, Częstochowa (PL)
(54)	Sposób odzyskiwania surowców z odpadów i zestaw urządzeń
do odzyskiwania surowców z odpadów
(B1) (11) 240010
(41) 2019 09 09
(51) B21C 47/28 (2006.01)
B65D 8/06 (2006.01)
B66D 1/30 (2006.01)
B65H 75/34 (2006.01)
H02G 11/02 (2006.01)
(21) 424698 (22)
2018 02 27
(72)	SYDOR MACIEJ, Poznań (PL); WOŁUPIUK MARCIN, Poznań (PL)
(73) ZAKŁAD DRZEWNY I.M.M. MAŚLACH SPÓŁKA JAWNA,
Domostawa (PL)
(54) Bęben kablowy
(B1) (11) 240008
(41) 2017 09 25
(51) B22C 1/00 (2006.01)
B22C 3/00 (2006.01)
(21) 416553 (22)
2016 03 21
(72)	SONDEJ KAZIMIERZ, Ropczyce (PL); KOZAK LESZEK,
Ropczyce (PL); ORŁOWICZ ANTONI, Głogów Małopolski (PL);
MRÓZ MAREK, Rzeszów (PL); TUPAJ MIROSŁAW, Rzeszów (PL);
TRYTEK ANDRZEJ, Rzeszów (PL); KUPIEC BOGDAN, Rzeszów (PL)
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(73) ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Wkładka do formy o zwiększonej żywotności do formowania
wyprasek
(B1) (11) 240044
(41) 2021 08 23
(51) B26D 1/02 (2006.01)
B67B 7/46 (2006.01)
B65B 69/00 (2006.01)
(21) 432990 (22)
2020 02 21
(72) MAMCARZ PIOTR, Lublin (PL)
(73) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do otwierania i dozowania zawartości opakowań
jednorazowych
(B1) (11) 240036
(41) 2021 05 31
(51) B26D 3/18 (2006.01)
B26D 3/26 (2006.01)
(21) 431872 (22)
2019 11 22
(72) KĘSKA PIOTR, Warszawa (PL); MIESZKALSKI LESZEK,
Kobyłka (PL); LISOWSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL);
TUCKI KAROL, Orneta (PL)
(73)	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Maszyna do krojenia owocu dyni
(B1) (11) 240043
(41) 2021 08 23
(51) B26D 3/26 (2006.01)
A23N 15/00 (2006.01)
A47J 17/14 (2006.01)
(21) 432965 (22)
2020 02 20
(72) JADWISIEŃCZAK KRZYSZTOF, Olsztyn (PL);
CHOSZCZ DARIUSZ, Olsztyn (PL); KALINIEWICZ ZDZISŁAW,
Olsztyn (PL); MAJKOWSKA-GADOMSKA JOANNA, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Kalibrator do róż kalafiora i brokuła
(B1) (11) 240048
(41) 2021 07 19
(51) B29C 70/44 (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
C08K 3/013 (2018.01)
C08K 3/10 (2018.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
B29K 505/10 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01)
(21) 435718 (22)
2020 10 19
(72)	GOLEWSKI PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); WIT-RUSIECKI ALBIN,
Krasienin Kolonia (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); WIT-RUSIECKI ALBIN
MICHAŁ, Krasienin Kolonia (PL)
(54)	Sposób wytwarzania powłoki funkcyjnej i powłoka funkcyjna
wykonana na podłożu epoksydowego kompozytu włóknistego
(B1) (11) 240011
(41) 2020 04 20
(51) B32B 13/04 (2006.01)
(21) 427363 (22)
2018 10 10
(72) POPKOWSKI ROBERT, Konin (PL); DRZEWIECKI DARIUSZ,
Kuny (PL)
(73) CLOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konin (PL)
(54) Kamienna płyta dekoracyjna oraz sposób wytwarzania kamiennej płyty wielowarstwowej

7

(B1) (11) 240000
(41) 2020 02 24
(51) B32B 17/06 (2006.01)
C03C 27/12 (2006.01)
C03C 3/00 (2006.01)
(21) 426625 (22)
2018 08 10
(72)	HARASIMOWICZ KRZYSZTOF, Ełk (PL)
(73) BOJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Buczki (PL)
(54) Wielowarstwowa szyba ognioodporna oraz sposób wytwarzania wielowarstwowej szyby ognioodpornej
(B1) (11) 240026
(41) 2021 09 13
(51) B32B 29/00 (2006.01)
B32B 27/10 (2006.01)
B32B 15/12 (2006.01)
(21) 433197 (22)
2020 03 11
(72) PALUCH JERZY, Piotrków Trybunalski (PL)
(73)	EMERSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Zdrapka o podłożu papierowym, sposób wytwarzania zdrapki
o podłożu papierowym i rolka papieru ze zdrapką
(B1) (11) 240009
(41) 2018 03 12
(51) C01G 55/00 (2006.01)
C07D 221/06 (2006.01)
C07D 213/22 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
(21) 418615 (22)
2016 09 09
(72) KOWNACKI IRENEUSZ, Poznań (PL); ORWAT BARTOSZ,
Wolsztyn (PL); MARCINIEC BOGDAN, Swarzędz (PL);
WIOSNA-SAŁYGA GABRIELA, Łódź (PL); ŁUSZCZYŃSKA BEATA,
Łódź (PL); GŁOWACKI IRENEUSZ, Łódź (PL); ULAŃSKI JACEK,
Bukowiec (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Nowe jonowe kompleksy irydu(III) oraz sposób ich syntezy
i ich zastosowanie, jako emitery fosforescencyjne
(B1) (11) 240017
(41) 2021 03 22
(51) C05C 1/02 (2006.01)
C05C 13/00 (2006.01)
C05G 3/30 (2020.01)
(21) 431137 (22)
2019 09 13
(72) KOZIOŁ TOMASZ, Tarnów (PL); POTEMPA MARCIN,
Tarnów (PL); OBRZUT JAN, Tarnów (PL); JAGUSIŃSKI SEBASTIAN,
Jadowniki (PL); POTACZEK PAWEŁ, Bielcza (PL); SZCZERBA DANIEL,
Lubaszowa (PL); REGA ZYGMUNT, Sufczyn (PL);
GRZYB MIECZYSŁAW, Siemiechów (PL); SEREMET WOJCIECH,
Pleśna (PL); GRUDZIEŃ MARIA, Tarnów (PL)
(73)	GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(54)	Sposób wytwarzania nawozu azotowego-saletrosiarczanu
amonu oraz nawóz wytworzony tym sposobem
(B1) (11) 240039
(41) 2021 07 19
(51) C07C 1/02 (2006.01)
C07C 9/04 (2006.01)
B01J 29/064 (2006.01)
B01J 23/755 (2006.01)
(21) 432591 (22)
2020 01 16
(72) POLAŃSKI JAROSŁAW, Katowice (PL); SIUDYGA TOMASZ,
Bytom (PL); KAPKOWSKI MACIEJ, Przyrów (PL); BARTCZAK PIOTR,
Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54)	Sposób katalitycznej konwersji tlenku lub dwutlenku węgla
do metanu oraz złoże katalityczne do realizacji tego sposobu
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(B1) (11) 240040
(41) 2021 07 19
(51) C07C 7/14 (2006.01)
G01T 1/204 (2006.01)
G01T 1/29 (2006.01)
C07C 15/04 (2006.01)
(21) 432604 (22)
2020 01 17
(72) TUDYKA KONRAD, Gliwice (PL); PAWEŁCZYK FATIMA,
Tarnowskie Góry (PL); MICHCZYŃSKI ADAM, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54)	Sposób usuwania 222Rn z benzenu dla pomiarów niskich radioaktywności izotopu węgla 14C techniką ciekłoscyntylacyjną,
zwłaszcza do określania zawartości biokomponentów w paliwach,
plastikach i smarach
(B1) (11) 240022
(41) 2021 06 14
(51) C07C 41/58 (2006.01)
C07C 43/11 (2006.01)
(21) 432161 (22)
2019 12 10
(72) PABIASZ STANISŁAW, Dziergowice (PL); MOSIO-MOSIEWSKI
MAREK, Januszkowice (PL); ŻÓŁTAŃSKI ANTONI,
Kędzierzyn-Koźle (PL); LEŚNIEWSKI PRZEMYSŁAW,
Kędzierzyn-Koźle (PL); GRZESIAK JOANNA, Żyrowa (PL);
FILIPIAK ANDRZEJ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) ICSO CHEMICAL PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54)	Sposób oczyszczania dieterów metylowych glikoli polioksyalkilenowych
(B1) (11) 240033
(41) 2021 09 13
(51) C07C 279/14 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
(21) 433216 (22)
2020 03 12
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); JANCZAK JAN,
Wrocław (PL); MATUSIAK ADRIANNA, Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu bis(L-arginina)diazydomiedź(II)
bis(L-arginina) azydomrówczanomiedź(II) hydrat 1/6 i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 240034
(41) 2021 09 13
(51) C07C 279/14 (2006.01)
C07C 277/08 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
(21) 433218 (22)
2020 03 12
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); JANCZAK JAN,
Wrocław (PL); MATUSIAK ADRIANNA, Kalisz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu azydek bis(L-arginina)azydomiedzi(II)bis(L-arginina) diazydomiedź(II) hydrat 1/6 i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 239999
(41) 2020 01 02
(51) C07D 249/06 (2006.01)
A61K 31/4192 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 425970 (22)
2018 06 18
(72) DEMKOWICZ SEBASTIAN, Gdańsk (PL); DAŚKO MATEUSZ,
Pruszcz Gdański (PL); RACHOŃ JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54)	Amidosiarczanowe pochodne 4-(1-fenylo-1H-[1,2,3]triazol-4-ylo)-fenolu, ich zastosowanie medyczne i diagnostyczne, oraz
sposób otrzymywania amidosiarczanowych pochodnych 4-(1-fenylo-1H-[1,2,3]triazol-4-ylo)-fenolu
(B1) (11) 240030
(41) 2020 11 30
(51) C07D 291/06 (2006.01)

C07D 295/023 (2006.01)
C07D 295/037 (2006.01)
A01N 43/18 (2006.01)
A01N 43/48 (2006.01)
(21) 430024 (22)
2019 05 23
(72) TURGUŁA ANNA, Poznań (PL); KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań (PL);
PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); RATAJCZAK JOANNA, Rawicz (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54)	Słodkie ciecze jonowe z kationem bicyklicznym, sposób
ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe
(B1) (11) 240029
(41) 2020 11 30
(51) C07D 295/023 (2006.01)
C07D 295/037 (2006.01)
A01N 43/48 (2006.01)
(21) 430023 (22)
2019 05 23
(72) TURGUŁA ANNA, Poznań (PL); KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań (PL);
PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); STĘSIK KONRAD, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54)	Nowe ciecze jonowe z kationem 1-alkilo-1-azonia-4-azabicyklo[2.2.2]oktanu oraz anionem pochodzenia naturalnego, sposób
ich otrzymywania oraz zastosowanie jako antyfidanty
(B1) (11) 240031
(41) 2021 03 22
(51) C07D 491/107 (2006.01)
C08B 37/08 (2006.01)
(21) 431084 (22)
2019 09 09
(72) LAMCH ŁUKASZ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54)	Sposób wytwarzania chitozanu z Rodaminą B przyłączoną
za pośrednictwem wiązania estrowego
(B1) (11) 239998
(41) 2018 11 05
(51) C07F 1/08 (2006.01)
C07D 473/08 (2006.01)
(21) 424963 (22)
2018 03 21
(72) WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL); JANCZAK JAN,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Krystaliczna forma kompleksu dihydrat triakwabis(1,3-dimetyloksantyno)miedź(II) i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 240046
(41) 2020 10 05
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 433576 (22)
2020 04 17
(72) WOSZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH,
Prawiedniki (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54)	Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego
mineralnego dodatku
(B1) (11) 240047
(41) 2020 10 05
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 433577 (22)
2020 04 17
(72) WOSZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH,
Prawiedniki (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54)	Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku dwuskładnikowego mineralnego
(B1) (11) 239997
(41) 2019 07 01
(51) C09D 151/10 (2006.01)
C08K 3/00 (2018.01)
C08L 83/04 (2006.01)
(21) 424044 (22)
2017 12 22
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(72)	ŁUKOWIAK ANNA, Wrocław (PL); HRENIAK DARIUSZ,
Wrocław (PL); STRĘK WIESŁAW, Bielany Wrocławskie (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54)	Sposób zabezpieczania nawierzchni otwartych obiektów sportowych, zwłaszcza toru żużlowego

(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL)
(54) Dwuniciowy kwas nukleinowy do wyciszania ekspresji genu
kodującego białko PRODH/POX i jego zastosowania, wektor ekspresyjny, komórka gospodarza, klon komórkowy, kompozycja farmaceutyczna, sposób in vitro wyciszania ekspresji genu kodującego
białko PRODH/POX, jednoniciowy kwas nukleinowy do wyciszania
ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX i jego zastosowania

(B1) (11) 240012
(41) 2020 05 04
(51) C10M 171/00 (2006.01)
C10M 169/04 (2006.01)
C10M 111/04 (2006.01)
C10N 20/00 (2006.01)
(21) 427544 (22)
2018 10 25
(72)	NOWAK PAWEŁ, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) INTER-GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stary Staw (PL)
(54)	Syntetyczny preparat smarowy do silników spalinowych najnowszych generacji, stosowanych zwłaszcza w samochodach osobowych

(B1) (11) 240045
(41) 2021 09 27
(51) C12P 1/04 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
(21) 433315 (22)
2020 03 23
(72)	SROKA-BARTNICKA ANNA, Lublin (PL); KOMANIECKA IWONA,
Lublin (PL); KIDAJ DOMINIKA, Lublin (PL); WIELBO JERZY,
Janów (PL); SUŚNIAK KATARZYNA, Słupsk (PL); KRYSA MIKOŁAJ,
Motycz Leśny (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54)	Sposób otrzymywania czynników Nod ze szczepu bakterii Rhizobium leguminosarum bv. Viciae GR09 znajdujących zastosowanie
jako bionawóz stymulujący wzrost roślin bobowatych

(B1) (11) 240001
(41) 2020 10 19
(51) C12N 1/12 (2006.01)
C12N 13/00 (2006.01)
(21) 429620 (22)
2019 04 12
(72) ŻUCZEK JANUSZ, Iwierzyce (PL); POTOCKI LESZEK,
Raniżów (PL); OKLEJEWICZ BERNADETTA, Rzeszów (PL);
KUNA EWELINA, Kolbuszowa (PL); SZPYRKA EWA, Łańcut (PL);
PODBIELSKA MAGDALENA, Bachórz (PL); BRODA DANIEL,
Rzeszów (PL); CHRZANOWSKI GRZEGORZ, Sokołów Podlaski (PL);
WOJTUŃ ALICJA, Rzeszów (PL); KARBARZ MAŁGORZATA,
Pysznica (PL); KOZIOROWSKI MAREK, Rzeszów (PL);
DUDA MAGDALENA, Grabownica Starzeńska (PL); WNUK MACIEJ,
Rzeszów (PL)
(73) BIOORGANIC TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sielec (PL)
(54)	Sposób wytworzenia naturalnego biokompozytu z jednokomórkowych mikroalg z rodzaju Planktochlorella sp. jako modulatora
wzrostu mikroorganizmów przy wykorzystaniu zjawiska fotoreprogramowania metabolizmu
(B1) (11) 240027
(41) 2021 04 06
(51) C12N 7/00 (2006.01)
A61K 35/76 (2015.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 435199 (22)
2020 09 03
(72) POTOCKI LESZEK, Raniżów (PL); OKLEJEWICZ BERNADETTA,
Rzeszów (PL); WOREK MARIUSZ, Rzeszów (PL);
BARAN ALEKSANDRA, Kamień (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL); PODKARPACKIE
CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Kompozycja bakteriofagów specyficzna wobec bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, zwłaszcza Escherichia coli, zastosowanie
kompozycji bakteriofagów w zwalczaniu bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, zwłaszcza Escherichia coli oraz zastosowanie kompozycji bakteriofagów jako czynnika biokontroli
(B1) (11) 239994
(41) 2019 01 02
(51) C12N 15/113 (2010.01)
C12N 9/02 (2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
A61K 31/7088 (2006.01)
(21) 421954 (22)
2017 06 20
(72) PAŁKA JERZY, Białystok (PL); ZARĘBA ILONA, Białystok (PL);
RAHMAN NAFIS, Turku (FI); SURAŻYŃSKI ARKADIUSZ, Białystok (PL);
MILTYK WOJCIECH, Grabówka (PL)

(B1) (11) 240016
(41) 2021 03 22
(51) C12Q 1/70 (2006.01)
C12Q 1/6876 (2018.01)
C12Q 1/6844 (2018.01)
(21) 431073 (22)
2019 09 09
(72) MAŁODOBRA-MAZUR MAŁGORZATA, Wrocław (PL);
TOKARSKI MIRON, Brzeg (PL); PIELKA IZABELA, Łaziec (PL)
(73)	GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Zestaw starterów do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego typ 16 (HPV16 Human papillomavirus type 16), sposób wykrywania infekcji HPV16, zastosowanie zestawu starterów do wykrywania
infekcji HPV16
(B1) (11) 240023
(41) 2021 06 28
(51) E02B 8/08 (2006.01)
F03B 3/10 (2006.01)
F04D 3/02 (2006.01)
(21) 432337 (22)
2019 12 20
(72) KUBECKI MICHAŁ, Wolica (PL); WYSOCKI JAROSŁAW, Kielce (PL);
PUCHOWSKI BOGUSŁAW, Białe Błota (PL); WZIĄTEK BOGDAN,
Tomaszkowo Łabędzia (PL)
(73) INSTYTUT OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(54) Przepławka dla ryb
(B1) (11) 239996
(41) 2019 06 03
(51) E03F 5/22 (2006.01)
E03F 7/02 (2006.01)
(21) 423519 (22)
2017 11 20
(72)	SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) COROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Janikowo (PL)
(54)	Separator z przelewem stałych zanieczyszczeń zawartych
w strumieniu cieczy
(B1) (11) 239992
(41) 2018 08 27
(51) E04H 12/10 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
(21) 420611 (22)
2017 02 21
(72) KAMIŃSKI MARCIN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Hybrydowa wieża telekomunikacyjna
(B1) (11) 240006
(41) 2021 06 14
(51) F02B 39/16 (2006.01)
(21) 432118 (22)
2019 12 09
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(72) LIŚKIEWICZ GRZEGORZ, Huta Dłutowska (PL);
STAJUDA MATEUSZ, Łódź (PL); GRAPOW FILIP, Łódź (PL);
JAESCHKE ANDRZEJ, Łódź (PL); KULAK MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Sposób monitorowania niestatecznych struktur przepływowych w układzie sprężającym
(B1) (11) 240002
(41) 2021 04 19
(51) F16K 1/226 (2006.01)
F16K 1/18 (2006.01)
(21) 433386 (22)
2020 04 15
(72)	SEŃ SZYMON, Kędzierzyn-Koźle (PL);
ZAMCZEWSKA-ZJAWIONY MONIKA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ARMATURY ZAMKON
WALDEMAR ZAMCZEWSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA, KędzierzynKoźle (PL)
(54)	System mocowania dysku w przepustnicach mimośrodowych
pozwalający na demontaż dysku bez konieczności rozbierania przepustnicy
(B1) (11) 239990
(41) 2021 08 16
(51) F16L 9/14 (2006.01)
B32B 1/06 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
F16L 59/14 (2006.01)
(21) 436484 (22)
2020 12 28
(72)	GOLEWSKI PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Zestaw narzędzi i sposób wytwarzania rury kompozytowej
z zewnętrzną powłoką funkcyjną
(B1) (11) 239986
(41) 2020 03 23
(51) F24S 20/66 (2018.01)
F24S 60/00 (2018.01)
F24S 60/10 (2018.01)
F24S 50/40 (2018.01)
(21) 431511 (22)
2019 10 18
(72)	SZYSZKA JERZY, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Przegroda kolektorowo-akumulacyjna
(B1) (11) 239985
(41) 2021 02 22
(51) F41A 17/30 (2006.01)
F41A 17/44 (2006.01)
F41A 17/64 (2006.01)
F41A 23/18 (2006.01)
(21) 430842 (22)
2019 08 08
(72) DZIUBEK IRENEUSZ TEODOR, Kalisz (PL); KOŁODZIEJ ANDRZEJ
KRZYSZTOF, Kalisz (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL);
DOMEK GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73)	AKADEMIA KALISKA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA
WOJCIECHOWSKIEGO, Kalisz (PL)
(54) Dezaktywator broni strzeleckiej systemu Kałasznikow
(B1) (11) 239988
(41) 2021 08 23
(51) G01N 3/56 (2006.01)
(21) 432953 (22)
2020 02 19
(72) MOJ MATEUSZ, Opole (PL); SADOWSKI ŁUKASZ, Wałbrzych (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54)	Sposób oznaczania odporności na ścieranie podkładów podłogowych
(B1) (11) 239987
(41) 2021 06 28
(51) G01N 21/17 (2006.01)
G01N 21/3504 (2014.01)
G01N 29/02 (2006.01)
(21) 432385 (22)
2019 12 24

(72) BOROWSKI TOMASZ PIOTR, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Układ generatora fotoakustycznego oraz sposób wzbudzania
sygnału fotoakustycznego z wykorzystaniem tego układu
(B1) (11) 240032
(41) 2021 06 14
(51) G01N 27/32 (2006.01)
G01N 33/543 (2006.01)
C12Q 1/28 (2006.01)
(21) 432124 (22)
2019 12 09
(72) BALUTA SYLWIA, Trzebnica (PL); CABAJ JOANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54)	Enzymatyczny biosensor elektrochemiczny do detekcji dopaminy w roztworach wodnych
(B1) (11) 239981
(41) 2020 08 10
(51) G05F 1/56 (2006.01)
(21) 428713 (22)
2019 01 29
(72)	SZCZEPAŃSKI STANISŁAW, Gdańsk (PL); JAKUSZ JACEK,
Gdańśk (PL); PIOTROWSKI ROBERT, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54)	Niskomocowy bufor napięciowy
(B1) (11) 239989
(41) 2021 10 04
(51) H01F 27/36 (2006.01)
(21) 433442 (22)
2020 04 03
(72) KOWALSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); LISOWIEC
ALEKSANDER, Warszawa (PL); ANGIELCZYK PRZEMYSŁAW,
Warszawa (PL); RUP MACIEJ, Warszawa (PL); KOŁTUN ANNA,
Warszawa (PL); BRODA KRZYSZTOF, Józefów (PL); SAPUŁA ŁUKASZ,
Kobyłka (PL); CHUDORLIŃSKI JAKUB, Warszawa (PL);
WOJTAŚ GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ ochrony przed wyładowaniami niezupełnymi
(B1) (11) 239983
(41) 2021 10 25
(51) H02K 31/00 (2006.01)
(21) 433643 (22)
2020 04 23
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54)	Generator homopolarny
(B1) (11) 239984
(41) 2021 11 02
(51) H02K 31/00 (2006.01)
(21) 433747 (22)
2020 04 29
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54)	Generator homopolarny
(B1) (11) 240042
(41) 2020 11 02
(51) H02N 13/00 (2006.01)
B25J 15/00 (2006.01)
(21) 432808 (22)
2020 02 03
(72)	NAGI ŁUKASZ, Opole (PL); KALUS WIKTORIA, Racibórz (PL);
ZYGARLICKI JAROSŁAW, Przylesie (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Pad elektroadhezyjny
(B1) (11) 240005
(41) 2021 01 25
(51) H02S 40/40 (2014.01)
H01L 31/052 (2014.01)
(21) 430630 (22)
2019 07 17
(72) ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Zestaw fotowoltaiczny
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MKP
patentu
1
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A01B 73/06 (2006.01) 240020*
A01C 7/00 (2006.01)
240035
A01C 7/08 (2006.01)
240035*
A01C 5/06 (2006.01)
240035*
A01D 46/26 (2006.01) 240019
A01D 46/00 (2006.01) 240019*
A01G 17/10 (2006.01) 240028
A01G 17/14 (2006.01) 240028*
A01K 47/00 (2006.01) 240038
A01K 47/06 (2006.01) 240038*
A01K 47/02 (2006.01) 240038*
A01M 7/00 (2006.01) 240021
A01M 7/00 (2006.01) 240025
A01M 11/00 (2006.01) 240025*
A01M 11/00 (2006.01) 240020
A01M 7/00 (2006.01) 240020*
A01N 33/12 (2006.01) 240024
A01N 43/18 (2006.01) 240030*
A01N 43/48 (2006.01) 240030*
A01N 43/48 (2006.01) 240029*
A21D 8/02 (2006.01)
240013
A21D 2/36 (2006.01)
240013*
A21D 8/04 (2006.01)
240013*
A21D 13/60 (2017.01) 240014
A21D 8/06 (2006.01)
240014*
A23K 10/18 (2016.01) 240007
A23K 50/30 (2016.01) 240007*
A23K 10/30 (2016.01) 240049
A23N 7/00 (2006.01)
240037
A23N 15/00 (2006.01) 240043*
A24C 5/34 (2006.01)
239995
A24C 5/345 (2006.01) 239995*
A41C 3/00 (2006.01)
239991
A41C 3/12 (2006.01)
239991*
A43B 13/12 (2006.01) 240050
A43B 13/38 (2006.01) 240050*
A43B 3/26 (2006.01)
240050*
A47J 17/16 (2006.01)
240037*
A47J 17/14 (2006.01)
240037*
A47J 17/14 (2006.01)
240043*
A61F 2/14 (2006.01)
240018
A61F 4/00 (2006.01)
240004*
A61G 5/02 (2006.01)
240004
A61H 1/02 (2006.01)
240015
A61K 36/51 (2006.01) 240049*
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A61K 36/00 (2006.01) 240049*
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240003
A61P 33/00 (2006.01) 240007*
A61P 35/00 (2006.01) 239999*
A61P 31/04 (2006.01) 240027*
A62C 99/00 (2010.01) 239982
A63B 23/12 (2006.01) 240041
A63B 23/16 (2006.01) 240041*
B01J 29/064 (2006.01) 240039*
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MKP
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B01J 23/755 (2006.01) 240039*
B03B 9/06 (2006.01)
239993
B05B 15/60 (2018.01) 240021*
B07B 15/00 (2006.01) 239993*
B09B 3/00 (2006.01)
239993*
B21C 47/28 (2006.01) 240010
B22C 1/00 (2006.01)
240008
B22C 3/00 (2006.01)
240008*
B25J 15/00 (2006.01) 240042*
B26D 3/28 (2006.01)
240037*
B26D 1/02 (2006.01)
240044
B26D 3/18 (2006.01)
240036
B26D 3/26 (2006.01)
240036*
B26D 3/26 (2006.01)
240043
B29C 70/44 (2006.01) 240048
B29K 505/10 (2006.01) 240048*
B32B 27/38 (2006.01) 240048*
B32B 27/12 (2006.01) 240048*
B32B 13/04 (2006.01) 240011
B32B 17/06 (2006.01) 240000
B32B 29/00 (2006.01) 240026
B32B 27/10 (2006.01) 240026*
B32B 15/12 (2006.01) 240026*
B32B 1/06 (2006.01)
239990*
B32B 1/08 (2006.01)
239990*
B65B 19/30 (2006.01) 239995*
B65B 69/00 (2006.01) 240044*
B65D 8/06 (2006.01)
240010*
B65H 75/34 (2006.01) 240010*
B66D 1/30 (2006.01)
240010*
B67B 7/46 (2006.01)
240044*
C01G 55/00 (2006.01) 240009
C03C 27/12 (2006.01) 240000*
C03C 3/00 (2006.01)
240000*
C05C 1/02 (2006.01)
240017
C05C 13/00 (2006.01) 240017*
C05F 11/08 (2006.01) 240045*
C05G 3/30 (2020.01)
240017*
C07C 1/02 (2006.01)
240039
C07C 9/04 (2006.01)
240039*
C07C 7/14 (2006.01)
240040
C07C 15/04 (2006.01) 240040*
C07C 41/58 (2006.01) 240022
C07C 43/11 (2006.01) 240022*
C07C 279/14 (2006.01) 240033
C07C 277/08 (2006.01) 240033*
C07C 279/14 (2006.01) 240034
C07C 277/08 (2006.01) 240034*
C07D 487/04 (2006.01) 240024*
C07D 221/06 (2006.01) 240009*
C07D 213/22 (2006.01) 240009*
C07D 249/06 (2006.01) 239999
C07D 291/06 (2006.01) 240030
C07D 295/023 (2006.01) 240030*
C07D 295/037 (2006.01) 240030*
C07D 295/023 (2006.01) 240029
C07D 295/037 (2006.01) 240029*
C07D 491/107 (2006.01) 240031

* Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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239984
239985
239986
239987
239988
239989
239990
239991
239992
239993
239994
239995
239996
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G05F 1/56 (2006.01)
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H02K 31/00 (2006.01)
H02K 31/00 (2006.01)
F41A 17/30 (2006.01)
F24S 20/66 (2018.01)
G01N 21/17 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
H01F 27/36 (2006.01)
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A41C 3/00 (2006.01)
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239999
240000
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240017
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A61F 2/14 (2006.01)
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A01M 7/00 (2006.01)
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A01M 7/00 (2006.01)
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C07D 291/06 (2006.01)
C07D 491/107 (2006.01)
G01N 27/32 (2006.01)
C07C 279/14 (2006.01)

240034
240035
240036
240037
240038
240039
240040
240041
240042
240043
240044
240045
240046
240047
240048
240049
240050

C07C 279/14 (2006.01)
A01C 7/00 (2006.01)
B26D 3/18 (2006.01)
A23N 7/00 (2006.01)
A01K 47/00 (2006.01)
C07C 1/02 (2006.01)
C07C 7/14 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
H02N 13/00 (2006.01)
B26D 3/26 (2006.01)
B26D 1/02 (2006.01)
C12P 1/04 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
B29C 70/44 (2006.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A43B 13/12 (2006.01)

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 193801
(B1) (11) 195621
(B1) (11) 196117
(B1) (11) 197258
(B1) (11) 197441
(B1) (11) 197788
(B1) (11) 198491
(B1) (11) 198898
(B1) (11) 200070
(B1) (11) 200315
(B1) (11) 202159
(B1) (11) 202836
(B1) (11) 202907
(B1) (11) 203305
(B1) (11) 203833
(B1) (11) 203940
(B1) (11) 204334
(B1) (11) 204744
(B1) (11) 204899
(B1) (11) 204901
(B1) (11) 206938
(B1) (11) 208026
(B1) (11) 208893
(B1) (11) 208936
(B1) (11) 209000
(B1) (11) 209034
(B1) (11) 209106
(B1) (11) 209199
(B1) (11) 209758
(B1) (11) 210498
(B1) (11) 210756
(B1) (11) 211045
(B1) (11) 211824
(B1) (11) 211825
(B1) (11) 212463
(B1) (11) 212636
(B1) (11) 213762
(B1) (11) 214183
(B1) (11) 214507
(B1) (11) 215291

2019 05 31
2019 03 21
2020 05 25
2020 05 22
2019 05 10
2020 04 20
2019 03 08
2020 04 17
2019 04 09
2020 04 03
2019 03 22
2020 05 21
2020 05 21
2018 08 04
2020 03 21
2020 04 15
2020 05 21
2020 04 03
2020 05 23
2020 07 08
2019 02 15
2020 01 06
2019 02 18
2020 05 05
2020 05 14
2020 05 06
2020 04 30
2020 04 30
2020 05 21
2020 04 28
2020 05 20
2020 04 15
2020 05 17
2020 04 27
2020 05 11
2020 04 09
2020 05 13
2020 05 19
2020 04 19
2020 05 28

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

(B1) (11) 215681
(B1) (11) 215743
(B1) (11) 216012
(B1) (11) 216013
(B1) (11) 216313
(B1) (11) 216415
(B1) (11) 216821
(B1) (11) 217225
(B1) (11) 217951
(B1) (11) 218098
(B1) (11) 218478
(B1) (11) 219018
(B1) (11) 219560
(B1) (11) 219648
(B1) (11) 219814
(B1) (11) 219940
(B1) (11) 221080
(B1) (11) 221733
(B1) (11) 222256
(B1) (11) 222422
(B1) (11) 222616
(B1) (11) 222679
(B1) (11) 222818
(B1) (11) 222841
(B1) (11) 223565
(B1) (11) 224480
(B1) (11) 225054
(B1) (11) 225682
(B1) (11) 226016
(B1) (11) 228582
(B1) (11) 228757
(B1) (11) 228940
(B1) (11) 229127
(B1) (11) 229337
(B1) (11) 229849
(B1) (11) 230042
(B1) (11) 230309
(B1) (11) 230448
(B1) (11) 230484
(B1) (11) 230697
(B1) (11) 231147
(B1) (11) 231157
(B1) (11) 231166
(B1) (11) 231192
(B1) (11) 231197
(B1) (11) 231256
(B1) (11) 231290
(B1) (11) 231298
(B1) (11) 231327
(B1) (11) 231339
(B1) (11) 231358
(B1) (11) 231374
(B1) (11) 231419
(B1) (11) 231470
(B1) (11) 231471
(B1) (11) 231493
(B1) (11) 231507
(B1) (11) 231518
(B1) (11) 231529
(B1) (11) 231531
(B1) (11) 231560
(B1) (11) 231567
(B1) (11) 231578
(B1) (11) 231579
(B1) (11) 231580
(B1) (11) 231581
(B1) (11) 231591

2020 05 04
2020 01 07
2020 05 14
2020 05 26
2020 04 22
2020 05 26
2020 05 26
2019 02 07
2020 05 17
2016 12 13
2020 04 29
2017 11 21
2020 03 24
2020 03 26
2020 04 05
2020 03 07
2019 09 13
2020 06 14
2019 06 10
2019 04 08
2019 09 24
2020 07 07
2019 07 26
2018 05 28
2020 07 11
2019 06 21
2020 03 31
2019 06 17
2020 03 27
2020 03 31
2019 04 28
2019 02 08
2020 03 19
2020 04 26
2020 05 29
2019 04 20
2020 03 17
2019 06 16
2020 03 01
2019 12 22
2020 04 12
2020 01 30
2020 01 28
2020 05 30
2019 12 05
2019 12 01
2020 03 17
2020 03 16
2020 04 28
2019 12 29
2020 04 27
2020 05 04
2020 07 05
2020 04 29
2020 04 29
2020 04 07
2020 04 03
2020 05 13
2019 12 30
2020 01 24
2020 03 23
2020 07 13
2020 07 15
2020 07 15
2020 07 15
2020 07 19
2020 06 02

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

Nr 6/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 231595
(B1) (11) 231600
(B1) (11) 231616
(B1) (11) 231617
(B1) (11) 231633
(B1) (11) 231650
(B1) (11) 231659
(B1) (11) 231660
(B1) (11) 231661
(B1) (11) 231805

2020 01 26
2020 06 30
2020 04 07
2020 04 07
2019 12 13
2020 03 15
2020 05 02
2020 06 08
2020 06 08
2020 02 07

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

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

15 09 2021
22 09 2021
17 11 2021
22 09 2021
27 01 2021
05 03 2014
06 10 2021
09 09 2015
15 09 2021
27 10 2021
06 10 2021
07 07 2021
17 11 2021
29 09 2021
08 09 2021
17 11 2021
06 10 2021
29 09 2021
24 11 2021
19 05 2021
06 10 2021
06 10 2021
29 09 2021
22 09 2021
10 11 2021
04 08 2021
21 02 2018
27 04 2016
04 08 2021
06 10 2021
29 09 2021
13 10 2021
08 09 2021
06 10 2021
22 09 2021
11 08 2021
29 09 2021
11 08 2021
11 08 2021

2021/37	EP 1711058 B1
2021/38	EP 2214607 B1
2021/46	EP 2269053 B1
2021/38	EP 2276191 B1
2021/04	EP 2298197 B1
2014/10	EP 2366321 B1
2021/40	EP 2398712 B1
2015/37	EP 2459326 B1
2021/37	EP 2513022 B1
2021/43	EP 2651206 B1
2021/40	EP 2656970 B1
2021/27	EP 2660495 B1
2021/46	EP 2672708 B1
2021/39	EP 2677936 B1
2021/36	EP 2693884 B1
2021/46	EP 2727583 B1
2021/40	EP 2746366 B1
2021/39	EP 2770101 B1
2021/47	EP 2795529 B1
2021/20	EP 2806797 B1
2021/40	EP 2814888 B1
2021/40	EP 2837723 B1
2021/39	EP 2847533 B1
2021/38	EP 2855354 B1
2021/45	EP 2855387 B1
2021/31	EP 2856152 B1
2018/08	EP 2859891 B1
2016/17	EP 2862732 B1
2021/31	EP 2875065 B1
2021/40	EP 2885288 B1
2021/39	EP 2908144 B1
2021/41	EP 2911588 B1
2021/36	EP 2940457 B1
2021/40	EP 2959049 B1
2021/38	EP 2961018 B1
2021/32	EP 2968052 B1
2021/39	EP 2968443 B1
2021/32	EP 2978996 B1
2021/32	EP 2978996 B1

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

22 09 2021
01 12 2021
10 11 2021
06 10 2021
22 09 2021
04 08 2021
24 11 2021
22 09 2021
17 03 2021
17 03 2021
20 10 2021
01 12 2021
06 10 2021
29 09 2021
22 09 2021
22 09 2021
14 07 2021
14 07 2021
11 08 2021
11 08 2021
29 09 2021
13 10 2021
04 08 2021
22 09 2021
05 05 2021
22 09 2021
06 10 2021
13 10 2021
14 07 2021
22 12 2021
14 07 2021
03 11 2021
15 09 2021
07 07 2021
03 11 2021
18 08 2021
06 10 2021
22 09 2021
03 11 2021
08 09 2021
29 09 2021
08 09 2021
15 09 2021
03 11 2021
27 10 2021
03 11 2021
27 10 2021
20 10 2021
17 11 2021
15 12 2021
13 10 2021
20 10 2021
06 10 2021
29 09 2021
05 01 2022
11 08 2021
04 08 2021
17 11 2021
15 09 2021
08 12 2021
15 09 2021
27 11 2019
03 11 2021
22 09 2021
20 10 2021
06 10 2021
15 09 2021
22 09 2021

13
2021/38	EP 2983852 B1
2021/48	EP 2984749 B1
2021/45	EP 2990159 B1
2021/40	EP 2992210 B1
2021/38	EP 2992760 B1
2021/31	EP 2999856 B1
2021/47	EP 3004155 B1
2021/38	EP 3005986 B1
2021/11	EP 3008378 B1
2021/11	EP 3008378 B1
2021/42	EP 3009146 B1
2021/48	EP 3014747 B1
2021/40	EP 3021692 B1
2021/39	EP 3043945 B1
2021/38	EP 3049473 B1
2021/38	EP 3078650 B1
2021/28	EP 3083233 B1
2021/28	EP 3083233 B1
2021/32	EP 3096839 B1
2021/32	EP 3096839 B1
2021/39	EP 3100511 B1
2021/41	EP 3104957 B1
2021/31	EP 3105924 B1
2021/38	EP 3114262 B1
2021/18	EP 3116491 B1
2021/38	EP 3127111 B1
2021/40	EP 3129347 B1
2021/41	EP 3130606 B1
2021/28	EP 3131572 B1
2021/51	EP 3132142 B1
2021/28	EP 3137102 B1
2021/44	EP 3142617 B1
2021/37	EP 3143302 B1
2021/27	EP 3143809 B1
2021/44	EP 3144117 B1
2021/33	EP 3146527 B1
2021/40	EP 3156470 B1
2021/38	EP 3160757 B1
2021/44	EP 3161224 B1
2021/36	EP 3170476 B1
2021/39	EP 3173875 B1
2021/36	EP 3178559 B1
2021/37	EP 3188588 B1
2021/44	EP 3191461 B1
2021/43	EP 3194275 B1
2021/44	EP 3194855 B1
2021/43	EP 3200748 B1
2021/42	EP 3204737 B1
2021/46	EP 3210965 B1
2021/50	EP 3211753 B1
2021/41	EP 3218476 B1
2021/42	EP 3220924 B1
2021/40	EP 3225168 B1
2021/39	EP 3230424 B1
2022/01	EP 3231557 B1
2021/32	EP 3231780 B1
2021/31	EP 3237297 B1
2021/46	EP 3239354 B1
2021/37	EP 3240345 B1
2021/49	EP 3243669 B1
2021/37	EP 3245139 B1
2019/48	EP 3250765 B1
2021/44	EP 3264013 B1
2021/38	EP 3267321 B1
2021/42	EP 3277447 B1
2021/40	EP 3277604 B1
2021/37	EP 3277789 B1
2021/38	EP 3279893 B1

14
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(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	Nr 6/2022
06 10 2021
13 10 2021
29 09 2021
20 10 2021
25 08 2021
22 09 2021
13 10 2021
27 10 2021
08 09 2021
22 09 2021
06 10 2021
15 09 2021
06 10 2021
29 09 2021
08 09 2021
18 08 2021
22 12 2021
08 09 2021
01 09 2021
08 09 2021
13 10 2021
06 10 2021
01 09 2021
06 10 2021
25 08 2021
06 10 2021
06 10 2021
01 09 2021
13 10 2021
06 10 2021
11 08 2021
29 09 2021
15 09 2021
15 09 2021
29 09 2021
29 09 2021
22 09 2021
10 11 2021
15 09 2021
01 12 2021
13 10 2021
10 11 2021
17 11 2021
01 09 2021
28 07 2021
15 09 2021
29 09 2021
15 09 2021
22 09 2021
06 10 2021
04 08 2021
08 12 2021
15 09 2021
14 07 2021
29 09 2021
21 07 2021
18 08 2021
06 10 2021
06 10 2021
01 09 2021
13 10 2021
10 11 2021
11 08 2021
15 09 2021
29 09 2021
15 09 2021
28 07 2021
13 10 2021

2021/40	EP 3282164 B1
2021/41	EP 3290428 B1
2021/39	EP 3293136 B1
2021/42	EP 3299364 B1
2021/34	EP 3302471 B1
2021/38	EP 3302599 B1
2021/41	EP 3303379 B1
2021/43	EP 3303922 B1
2021/36	EP 3305106 B1
2021/38	EP 3313217 B1
2021/40	EP 3313401 B1
2021/37	EP 3315243 B1
2021/40	EP 3317099 B1
2021/39	EP 3319442 B1
2021/36	EP 3319797 B1
2021/33	EP 3323922 B1
2021/51	EP 3323924 B1
2021/36	EP 3325170 B1
2021/35	EP 3326635 B1
2021/36	EP 3328542 B1
2021/41	EP 3329306 B1
2021/40	EP 3330020 B1
2021/35	EP 3330545 B1
2021/40	EP 3331381 B1
2021/34	EP 3334261 B1
2021/40	EP 3335092 B1
2021/40	EP 3344763 B1
2021/35	EP 3346822 B1
2021/41	EP 3347009 B1
2021/40	EP 3347618 B1
2021/32	EP 3349582 B1
2021/39	EP 3349590 B1
2021/37	EP 3352777 B1
2021/37	EP 3354801 B1
2021/39	EP 3357067 B1
2021/39	EP 3362528 B1
2021/38	EP 3363777 B1
2021/45	EP 3364927 B1
2021/37	EP 3364947 B1
2021/48	EP 3367828 B1
2021/41	EP 3386425 B1
2021/45	EP 3386998 B1
2021/46	EP 3387857 B1
2021/35	EP 3394430 B1
2021/30	EP 3396889 B1
2021/37	EP 3397123 B1
2021/39	EP 3397964 B1
2021/37	EP 3398606 B1
2021/38	EP 3401446 B1
2021/40	EP 3404164 B1
2021/31	EP 3405409 B1
2021/49	EP 3405543 B1
2021/37	EP 3408153 B1
2021/28	EP 3412996 B1
2021/39	EP 3414864 B1
2021/29	EP 3415496 B1
2021/33	EP 3418834 B1
2021/40	EP 3420497 B1
2021/40	EP 3420498 B1
2021/35	EP 3426095 B1
2021/41	EP 3427525 B1
2021/45	EP 3427987 B1
2021/32	EP 3429735 B1
2021/37	EP 3429863 B1
2021/39	EP 3431020 B1
2021/37	EP 3431387 B1
2021/30	EP 3436051 B1
2021/41	EP 3436558 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)
(T4) (97)
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach

(11) 2604249 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

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.

(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 20 października 2021
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15800/21/175) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2696741 zastaw rejestrowy na patencie
europejskim o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Stanisławowi Franciszkowi Pulik zamieszkałemu w Szaniawach-Matysach wobec System 3E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie”.

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) 1676848 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 1699480 A. Wykreślono: Mologen AG, Berlin, Niemcy Wpisano: Gilead Sciences, Inc., Foster City, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1761257 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 1874273 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 1874288 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 1938298 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 1997352 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2059232 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 2054903 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2327407 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 2394300 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2477583 A. Wykreślono: Bentley InnoMed GmbH, Hechingen, Niemcy Wpisano: MOB tech GmbH, Lörrach, Niemcy
(11) 2426682 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2430643 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2531189 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 2533257 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2546425 A. Wykreślono: Gwangjusamyangyeonma
CO., LTD, Gwangju, Korea Południowa Wpisano: ES GLOBAL Co.,
Ltd., Gwangju, Korea Południowa
(11) 2562901 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2565884 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2603966 A. Wykreślono: Otto Rist GmbH & Co. KG, Baienfurt, Niemcy Wpisano: risomat GmbH & Co. KG, Baienfurt, Niemcy

(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 07 września 2021 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13113/21/850) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2691843 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Jerzemu Wiesiołowskiemu zamieszkałemu w Warszawie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 18 października 2021 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15327/21/119) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2696405 zastaw rejestrowy na patencie europejskim
o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Mirosławowi Szwed zamieszkałemu w Zielonej Górze
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 12 października 2021
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15629/21/224) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2695853 zastaw rejestrowy na patencie
europejskim o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Krystynie Panek zamieszkałej w Łodzi
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 02 listopada 2021 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16811/21/968) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2697872 zastaw rejestrowy na patencie
europejskim o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Eugeniuszowi Magierowskiemu zamieszkałemu w Otmuchowie wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 02 listopada 2021 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16814/21/171) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2697873 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Czesławie Siesiewicz zamieszkałej w Krakowie
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 10 listopada 2021 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17212/21/834) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2698944 zastaw rejestrowy na patencie europejskim o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Hotel Klimczok Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Szczyrku wobec spółki System 3E
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(11) 2640674 D. Wpisano: „W dniu 29 listopada 2021 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
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(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18186/21/655) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2700237 zastaw rejestrowy na patencie
europejskim o numerze EP.2640674 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Martynie Karoń zamieszkałej w Radomiu
wobec System 3E Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

OGŁOSZENIA

(11) 2655623 A. Wykreślono: Mologen AG, Berlin, Niemcy Wpisano: Gilead Sciences, Inc., Foster City, Stany Zjednoczone
Ameryki

Złożone wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego

(11) 2692209 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 2758965 A. Wykreślono: Huke, Armin, Berlin, Niemcy
Wpisano: Dual Fluid Energy Inc., Vancouver, Kanada
(11) 2862688 A. Wykreślono: Re-Match (UK) Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: Re-Match Holding A/S, Herning,
Dania
(11) 2866235 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2966938 A. Wykreślono: Philips Lighting Holding B.V.,
Eindhoven, Holandia Wpisano: Signify Holding B.V., Eindhoven,
Holandia
(11) 3016119 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 3021046 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd.,
Yokohama, Japonia
(11) 3031514 A. Wykreślono: Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd., Yokohama, Japonia Wpisano: Mitsubishi Power, Ltd., Jokohama, Japonia
(11) 3055269 A. Wykreślono: QuantumScape Corporation,
San Jose, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: QuantumScape
Subsidiary Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 1836169
(54) Kompozycje i sposoby leczenia zaburzeń związanych z proliferacją komórek
(21) 0723 (22) 2021 12 30
(71) Athenex, Inc. , BUFFALO (US)
(93) EU/1/21/1558
2021 07 19
KLISYRI - TYRBANIBULINA
(T3) (68) 3400944
(54) INHIBITORY IBAT W LECZENIU CHORÓB WĄTROBY
(21) 0724 (22) 2022 01 05
(71) Albireo AB, GÖTEBORG (SE)
(93) EU/1/21/1566
2021 07 19
BYLVAY - ODEWIKSYBAT
(T3) (68) 2663577
(54) Przeciwciało wiążące IL-17A i IL-17F
(21) 0725 (22) 2022 01 14
(71) UCB Biopharma SRL, BRUKSELA (BE)
(93) EU/1/21/1575
2021 08 23
BIMZELX - BIMEKIZUMAB

(11) 3055269 A. Wykreślono: QuantumScape Subsidiary
Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Quantumscape Battery, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3125260 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 3230992 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 3296460 A. Wykreślono: Feldmann, Wolfgang, Hamburg, Niemcy Wpisano: voestalpine Railway Systems GmbH, Leoben, Austria; voestalpine Turnout Technology Zeltweg GmbH,
Zeltweg, Austria
(11) 3365903 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 3323475 A. Wykreślono: F.D. Fitness Concept GmbH,
Werne, Niemcy Wpisano: Silvia Hermanski, Unna, Niemcy
(11) 3461819 A. Wykreślono: Probiodrug AG, Halle/Saale,
Niemcy Wpisano: Vivoryon Therapeutics N.V., Halle/Saale, Niemcy

Złożone wnioski
o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1) (68) 214667
(54) Pochodne pirymidynoaminy, środek farmaceutyczny i zastosowanie pochodnych pirymidynoaminy do wytwarzania leku
(21) 0233 (22) 2013 06 17
(71)	Novartis AG, BAZYLEA (CH)
(93)	EU/1/10/628/001 DO 004
2010 06 16
VOTRIENT CHLOROWODOREK PAZOPANIBU
(98) 2022 01 24
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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 72 364 do nr 72 391)

(Y1) (11) 72386
(41) 2020 07 13
(51) A01M 29/30 (2011.01)
A01K 15/04 (2006.01)
A01G 13/10 (2006.01)
(21) 129193
(22) 2018 11 06
(72) POL PRZEMYSŁAW, Zabierzów (PL); LIGASZEWSKI MACIEJ,
Kraków (PL); JASIK KRZYSZTOF, Katowice (PL); ŁOBOZIAK MARTA,
Cięcina (PL); MIELCZAREK PIOTR STEFAN, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT ZOOTECHNIKI-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL); ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Zabezpieczenie zagród do hodowli ślimaków jadalnych
(Y1) (11) 72380
(41) 2021 05 31
(51) A21C 15/04 (2006.01)
B26D 9/00 (2006.01)
(21) 128733
(22) 2019 11 20
(72) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Włocławek (PL)
(73) MAZURKIEWICZ ŁUKASZ, Włocławek (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania bułek do hot dogów francuskich
z gotowego pieczywa

(Y1) (11) 72372
(41) 2021 06 14
(51) A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/01 (2006.01)
(21) 128784
(22) 2019 12 05
(72) DĄBROWSKA ANNA, Łódź (PL); BARTKOWIAK GRAŻYNA,
Łódź (PL); GRESZTA AGNIESZKA, Zamość (PL); MAŁACHOWSKI
BARTOSZ, Dębowiec (PL); MAŁACHOWSKI ADAM, Dębowiec (PL);
PĘKOSŁAWSKI BARTOSZ, Łódź (PL); STARZAK ŁUKASZ, Łódź (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); PRACOWNIA SPRZĘTU
ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA ADAM
MAŁACHOWSKI DANUTA MAŁACHOWSKA, Dębowiec (PL);
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Odzież ochronna dla ratowników górskich do stosowania z alternatywnymi źródłami energii elektrycznej
(Y1) (11) 72371
(41) 2021 05 31
(51) A41D 31/04 (2019.01)
A41D 31/06 (2019.01)
(21) 128761
(22) 2019 11 27
(72) KRZEMIŃSKA SYLWIA, Łódź (PL); GRESZTA AGNIESZKA,
Zamość (PL); MAJDA ELŻBIETA, Dobra-Nowiny (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL); ILED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobra-Nowiny (PL)
(54) Pakiet z warstwą aerożelu do ochrony przed przenikaniem
ciepła
(Y1) (11) 72370
(41) 2021 04 06
(51) A47G 33/06 (2006.01)
A47G 33/04 (2006.01)
(21) 128609
(22) 2019 10 02
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(72)	SAWICKI BOGDAN, Gliwice (PL); KACZMARZYK ROBERT,
Żarki (PL)
(73)	GREENERY WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(54)	Spinka do gałązki
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(72) MARCZUK ADAM, Leszno (PL); WALKOWSKA KINGA, Leszno (PL)
(73) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie (PL)
(54) Wykrój opakowania zamykanego

(Y1) (11) 72388
(41) 2021 09 27
(51) A61L 2/18 (2006.01)
(21) 129064
(22) 2020 03 20
(72)	SYMULEWICZ MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Urządzenie do automatycznej dezynfekcji ciała lub przedmiotów

(Y1) (11) 72369
(41) 2021 05 17
(51) B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
(21) 128717
(22) 2019 11 14
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania

(Y1) (11) 72364
(41) 2021 10 25
(51) B03C 3/40 (2006.01)
B03C 3/41 (2006.01)
B03C 3/47 (2006.01)
H02K 44/02 (2006.01)
B01D 35/06 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
(21) 129334
(22) 2020 07 02
(72) TAŃSKI MATEUSZ, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Konstrukcja elektrod dla elektrofiltru z podwójnym powierzchniowym wyładowaniem barierowym

(Y1) (11) 72373
(41) 2020 01 13
(51) B65D 65/14 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
B65D 85/02 (2006.01)
B31B 70/00 (2017.01)
(21) 128490
(22) 2019 08 20
(72) RUGE PRZEMYSŁAW, Rynarzewo (PL); TROKOWSKI ŁUKASZ,
Bydgoszcz (PL); ZIĘBICKI MAREK, Przyłęki (PL)
(73)	NOVACODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn Krajeński (PL)
(54) Opaska opakowaniowa do owijania podłużnych przedmiotów

(Y1) (11) 72379
(41) 2015 12 07
(51) B23Q 17/22 (2006.01)
B23Q 17/10 (2006.01)
G01D 11/26 (2006.01)
G01P 1/07 (2006.01)
(21) 124145
(22) 2015 06 05
(30) MI2014U000192 2014 06 06
IT
MI2015U000099 2015 05 05
IT
(72) BERTANI ALBERTO, Monza (IT)
(73)	ELESA S.P.A., Milano (IT)
(54) Wskaźnik położenia ruchomego wału obrabiarki
(Y1) (11) 72389
(41) 2021 08 02
(51) B60K 13/04 (2006.01)
(21) 128897
(22) 2020 01 30
(72) BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL); ŻYREK LESZEK, Rybnik (PL);
JENDROSKA DAWID, Świerklany (PL); SZYMICZEK KRZYSZTOF,
Czerwionka-Leszczyny (PL); MACHULEC SEBASTIAN,
Czerwionka-Leszczyny (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Przerywacz płomieni odmy ciągnika spalinowego
(Y1) (11) 72366
(41) 2017 12 18
(51) B63G 7/00 (2006.01)
G01C 13/00 (2006.01)
(62) 417456
(21) 129786
(22) 2016 06 06
(72) KARPIŃSKI JAKUB, Gdańsk (PL); WOŹNICA ANDRZEJ,
Pszczyna (PL); ŁOZOWSKI BARTOSZ, Chorzów (PL);
PASIERBIŃSKI ANDRZEJ, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
MAXIMAPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Zestaw do pomiaru akwenów
(Y1) (11) 72376
(41) 2020 10 05
(51) B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)
(21) 128120
(22) 2019 03 21

(Y1) (11) 72367
(41) 2021 12 20
(51) B65D 65/28 (2006.01)
B65D 65/34 (2006.01)
B65D 75/62 (2006.01)
B65D 75/66 (2006.01)
(21) 129399
(22) 2020 08 17
(72) ZAJĄC AGNIESZKA, Zdzięsławice (PL)
(73) ZAJĄC AGNIESZKA, Zdzięsławice (PL)
(54) Opaska opakowaniowa, zwłaszcza do owijania podłużnych
przedmiotów
(Y1) (11) 72375
(41) 2020 11 30
(51) E04F 21/06 (2006.01)
B25G 3/18 (2006.01)
(21) 128274
(22) 2019 05 17
(72) KUBALA ROMAN, Ustroń (PL)
(73) KUBALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ustroń (PL)
(54)	Łącznik mocujący, zwłaszcza uchwyt długi do narzędzia budowlanego
(Y1) (11) 72384
(41) 2021 06 28
(51) E05B 1/04 (2006.01)
E05B 3/04 (2006.01)
(21) 128829
(22) 2019 12 22
(72) MALINOWSKA AGNIESZKA, Gdańsk (PL); ŁUBIŃSKI JACEK,
Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Klamka
(Y1) (11) 72390
(41) 2021 09 13
(51) F16H 57/04 (2010.01)
B61C 17/08 (2006.01)
B61C 9/38 (2006.01)
B61C 9/52 (2006.01)
F16N 39/00 (2006.01)
F16H 1/14 (2006.01)
(21) 129035
(22) 2020 03 10
(72) ZBELA SEBASTIAN, Ustka (PL)
(73) JS FABRYKA PRZEKŁADNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bierkowo (PL)
(54) Przekładnia kątowa hipoidalna jednostopniowa
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(Y1) (11) 72381
(41) 2021 05 04
(51) F16K 49/00 (2006.01)
F16K 3/02 (2006.01)
F28F 27/00 (2006.01)
(21) 128648
(22) 2019 10 20
(72) BUJAK JANUSZ WOJCIECH, Bydgoszcz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE PROMONT
BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Zasuwa spustowa z układem chłodzenia przeznaczona do komory dopalania obrotowej spalarki odpadów
(Y1) (11) 72385
(41) 2021 03 22
(51) F21L 4/00 (2006.01)
F21S 10/04 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
(21) 128561
(22) 2019 09 12
(72) JENDRYSIK WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Lampion elektryczny
(Y1) (11) 72391
(41) 2021 10 04
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21S 13/12 (2006.01)
(21) 129090
(22) 2020 03 31
(72) CICHY ANNA, Jejkowice (PL); RACZYŁO Daniel, Jejkowice (PL);
ROJEK JERZY, Jejkowice (PL)
(73) RODLEW QMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL)
(54) Osłona elementu świetlnego
(Y1) (11) 72382
(41) 2021 05 04
(51) F24F 13/02 (2006.01)
F24F 6/14 (2006.01)
F24D 5/02 (2006.01)
(21) 128649
(22) 2019 10 20
(72) KLEPCZYŃSKI GRZEGORZ, Rumia (PL)
(73) KLEPCZYŃSKI GRZEGORZ ATOL, Rumia (PL)
(54)	Nawiewna instalacja wentylacyjna z nawilżaniem powietrza
nawiewanego
(Y1) (11) 72377
(41) 2020 02 24
(51) F24S 10/75 (2018.01)
F24S 10/80 (2018.01)
F24S 10/40 (2018.01)
F24S 80/70 (2018.01)
F24S 10/00 (2018.01)
(21) 127532
(22) 2018 08 13
(72) WILK HALINA, Nowa Dęba (PL)
(73) UNIDEZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Dęba (PL)
(54) Rura karbowana kolektora zwłaszcza z miedzi do systemów
solarnych
(Y1) (11) 72383
(41) 2021 06 28
(51) F24S 25/30 (2018.01)
H02S 20/23 (2014.01)
(21) 128787
(22) 2019 12 16
(72) BIAŁY HENRYK, Olsztyn (PL)
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(54) Mostek trapezowy do montażu konstrukcji solarnych na blachodachówce
(Y1) (11) 72374
(41) 2021 01 25
(51) F41H 5/00 (2006.01)

F41J 11/00 (2009.01)
F41J 13/00 (2009.01)
E04B 1/80 (2006.01)
(21) 128410
(22) 2019 07 12
(72)	SZCZERBIŃSKI PRZEMYSŁAW, Ożarów Mazowiecki (PL);
PELC PAWEŁ, Łódź (PL); KOWALCZYK MARCIN, Warszawa (PL);
KUCHTA MARIUSZ, Warszawa (PL); HEESE MAGDA, Łódź (PL);
ŁOPAT WALDEMAR, Warszawa (PL)
(73) IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do mocowania segmentów ścian strzelnic do ćwiczeń wyposażone w zaczepy
(Y1) (11) 72387
(41) 2021 05 04
(51) G01C 15/06 (2006.01)
(21) 129273
(22) 2020 06 05
(72) MITKA BARTOSZ, Kraków (PL); KLAPA PRZEMYSŁAW,
Międzylesie (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Podstawa poziomująca dla kul referencyjnych do orientacji
pomiarów z naziemnego skaningu laserowego i bezzałogowych
statków powietrznych
(Y1) (11) 72365
(41) 2021 10 25
(51) G01M 7/02 (2006.01)
(21) 129956
(22) 2021 03 26
(72) KOSICKA EWELINA, Lublin (PL); BOROWIEC MAREK, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt do dwukierunkowego mocowania belek na wzbudniku
elektrodynamicznym
(Y1) (11) 72368
(41) 2020 04 20
(51) G01P 3/42 (2006.01)
(21) 127707
(22) 2018 10 10
(72) POMIANOWSKI ZYGMUNT, Warszawa (PL)
(73) POMIANOWSKI ZYGMUNT ZAKŁAD ELEKTRONIKI
PROFESJONALNEJ TEMI, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru prędkości
(Y1) (11) 72378
(41) 2018 08 13
(51) G09F 13/32 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
F21V 7/07 (2006.01)
(21) 126877
(22) 2017 12 14
(72) BŁACHOWICZ ANDRZEJ PAWEŁ, Biadacz (PL);
KURTASZ PAWEŁ TADEUSZ, Opole (PL)
(73) BŁACHOWICZ ANDRZEJ PAWEŁ, Biadacz (PL)
(54) Lampa sygnalizacyjna do zastosowań w oprawach lamp światłości niskiej, światłości średniej i światłości wysokiej

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

	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A01G 13/10 (2006.01)
A01K 15/04 (2006.01)
A01M 29/30 (2011.01)
A21C 15/04 (2006.01)

72386*
72386*
72386
72380

A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/01 (2006.01)
A41D 31/04 (2019.01)
A41D 31/06 (2019.01)

72372
72372*
72371
72371*

* Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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1

2

1

2

A47G 33/06 (2006.01)
A47G 33/04 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
B01D 35/06 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B03C 3/40 (2006.01)
B03C 3/41 (2006.01)
B03C 3/47 (2006.01)
B23Q 17/22 (2006.01)
B23Q 17/10 (2006.01)
B25G 3/18 (2006.01)
B26D 9/00 (2006.01)
B31B 70/00 (2017.01)
B60K 13/04 (2006.01)
B61C 17/08 (2006.01)
B61C 9/38 (2006.01)
B61C 9/52 (2006.01)
B63G 7/00 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 5/24 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
B65D 65/14 (2006.01)
B65D 63/10 (2006.01)
B65D 85/02 (2006.01)
B65D 65/28 (2006.01)
B65D 65/34 (2006.01)
B65D 75/62 (2006.01)
B65D 75/66 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04F 21/06 (2006.01)
E05B 1/04 (2006.01)
E05B 3/04 (2006.01)
F16H 57/04 (2010.01)

72370
72370*
72388
72364*
72364*
72364
72364*
72364*
72379
72379*
72375*
72380*
72373*
72389
72390*
72390*
72390*
72366
72376
72376*
72369
72369*
72373
72373*
72373*
72367
72367*
72367*
72367*
72374*
72375
72384
72384*
72390

F16H 1/14 (2006.01)
F16K 49/00 (2006.01)
F16K 3/02 (2006.01)
F16N 39/00 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
F21S 10/04 (2006.01)
F21S 13/12 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 7/07 (2006.01)
F24D 5/02 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24F 6/14 (2006.01)
F24S 10/75 (2018.01)
F24S 10/80 (2018.01)
F24S 10/40 (2018.01)
F24S 80/70 (2018.01)
F24S 10/00 (2018.01)
F24S 25/30 (2018.01)
F28F 27/00 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41J 11/00 (2009.01)
F41J 13/00 (2009.01)
G01C 13/00 (2006.01)
G01C 15/06 (2006.01)
G01D 11/26 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01P 1/07 (2006.01)
G01P 3/42 (2006.01)
G09F 13/32 (2006.01)
G09F 13/22 (2006.01)
H02K 44/02 (2006.01)
H02S 20/23 (2014.01)

72390*
72381
72381*
72390*
72385
72385*
72391*
72385*
72391
72378*
72382*
72382
72382*
72377
72377*
72377*
72377*
72377*
72383
72381*
72374
72374*
72374*
72366*
72387
72379*
72365
72379*
72368
72378
72378*
72364*
72383*
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INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

1

2

1

2

72364
72365
72366
72367
72368
72369
72370
72371
72372
72373
72374
72375
72376
72377

B03C 3/40 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
B63G 7/00 (2006.01)
B65D 65/28 (2006.01)
G01P 3/42 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
A47G 33/06 (2006.01)
A41D 31/04 (2019.01)
A41D 13/00 (2006.01)
B65D 65/14 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
E04F 21/06 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
F24S 10/75 (2018.01)

72378
72379
72380
72381
72382
72383
72384
72385
72386
72387
72388
72389
72390
72391

G09F 13/32 (2006.01)
B23Q 17/22 (2006.01)
A21C 15/04 (2006.01)
F16K 49/00 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24S 25/30 (2018.01)
E05B 1/04 (2006.01)
F21L 4/00 (2006.01)
A01M 29/30 (2011.01)
G01C 15/06 (2006.01)
A61L 2/18 (2006.01)
B60K 13/04 (2006.01)
F16H 57/04 (2010.01)
F21V 35/00 (2006.01)

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(Y1) (11) 70257

2018 11 26

Prawo ochronne wygasło w całości.
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Udzielone prawa

25-01
(11) 27691
(22) 2021 10 20
KUC RAFAŁ, Bochnia (PL)
KUC RAFAŁ
Modułowy pustak termiczny

(21) 30230

(51) 25-02
(11) 27692
(22) 2021 04 24
(73)	ŁABĘCKI MARCIN, Rokietnica (PL)
(72)	ŁABĘCKI MARCIN
(54) Osłona odziomka drzewa lub krzewu
(55)

(21) 29671

(51) 25-02
(11) 27693
(22) 2021 04 24
(73)	ŁABĘCKI MARCIN, Rokietnica (PL)
(72)	ŁABĘCKI MARCIN

(21) 30035

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

(od nr 27 689 do nr 27 697)

(51) 25-01
(11) 27689
(22) 2021 11 05
(21) 30275
(73) IWANIUK KRZYSZTOF, Sokolniki Las (PL)
(72) IWANIUK KRZYSZTOF, IWANIUK ALEKSANDRA, IWANIUK
KATARZYNA
(54) Konstrukcyjny panel budowlany
(55)

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

03-01
(11) 27690
(22) 2021 10 26
CHWIŁOWICZ TOMASZ JAGUAR, Słupca (PL)
CHWIŁOWICZ TOMASZ
Portfel

(21) 30251
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(54) Osłona odziomka drzewa lub krzewu
(55)

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

09-03
(11) 27694
(22) 2021 10 29
ROMANOW MACIEJ LA VERNA, Jasło (PL)
ROMANOW MACIEJ
Opakowanie
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(54) Urządzenie pomiarowe
(55)

(21) 30261

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

10-05
(11) 27697
(22) 2021 10 14
MAŁOŃ DAMIAN ELEKTRO HURT, Siedlce (PL)
MAŁOŃ DAMIAN
Detektor metalu

(21) 30220

Rejestracja międzynarodowa
uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

26-01
(11) 27695
(22) 2021 09 23
JANIC ARTUR LUXART, Praszczyki (PL)
JANIC ARTUR
Znicz nagrobny

(21) 30173

(51) 10-04
(11) 27696
(22) 2021 10 14
(73) MAŁOŃ DAMIAN ELEKTRO HURT, Siedlce (PL)
(72) MAŁOŃ DAMIAN

(21) 30219

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

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru,
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 14-03 (11) DM/218 025 (15) 03.09.2021 (45) 31.12.2021
(73)	NETATMO, 73 Rue de Sèvres, 92100 Boulogne Billancourt (FR)
(54) Pilot do komunikacji wewnętrznej i na podczerwień
(55)
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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) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA SUSHI
(540)

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 347 561 do nr 347 870)

(111) 347561
(220) 2021 04 29
(210) 528281
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 07
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zakłady Mięsne SILESIA SA gryfno śląsko
(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) 347562
(220) 2021 04 29
(210) 528284
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 07
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zakłady Mięsne SILESIA SA Najbardziej śląska ze śląskich
(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) 347563
(220) 2021 04 29
(151) 2021 10 25
(441) 2021 07 05
(732)	SZYMAŃSKI JAROSŁAW, Runów (PL)

(210) 528295

(591) biały, czarny, zielony
(531) 11.01.06, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Samoobsługa (restauracje), Stołówki,
Usługi barowe, Turystyczne (domy), Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanych naczyń, Konstrukcje przenośne (wypożyczanie-).
(111) 347564
(220) 2021 04 29
(210) 528328
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732)	SKOCZYLAS MAREK, Kańczuga (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ketocomplex
(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, 5 Preparaty
farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy, preparaty mineral-
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ne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe
do celów leczniczych, preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze,
syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe
mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki żywnościowe
wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe
albo żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki
lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
suplementy (dodatki) odżywcze dla celów leczniczych, proteinowe
preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty
chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści dla celów
medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki i krople dla celów
farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki odżywcze w formie koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże
dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów
leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych
przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie
produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie
protein roślinnych i także wzbogacone witaminami lub środkami
mineralnymi lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty dla sportowców
lub osób z dużym wydatkiem energetycznym, żelatyna spożywcza,
spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg do celów spożywczych, odżywcze dodatki
do codziennego spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku
lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub
minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne,
nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce
i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony, 30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody,
wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli,
miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe,
Syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 347565
(220) 2021 04 29
(210) 528329
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732)	SKOCZYLAS MAREK, Kańczuga (PL)
(540) (znak słowny)
(540) menopauzol
(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, 5 Preparaty
farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe
do celów leczniczych, preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze,
syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe
mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki żywnościowe
wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe
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albo żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki
lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
suplementy (dodatki) odżywcze dla celów leczniczych, proteinowe
preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty
chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści dla celów
medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki i krople dla celów
farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki odżywcze w formie koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże
dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów
leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych
przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie
produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie
protein roślinnych i także wzbogacone witaminami lub środkami
mineralnymi lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty dla sportowców
lub osób z dużym wydatkiem energetycznym, żelatyna spożywcza,
spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg do celów spożywczych, odżywcze dodatki
do codziennego spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku
lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub
minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne,
nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce
i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony, 30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody,
wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli,
miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe,
Syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 347566
(220) 2021 04 29
(210) 528330
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732)	SKOCZYLAS MAREK, Kańczuga (PL)
(540) (znak słowny)
(540) glukonormin
(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, 5 Preparaty
farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe
do celów leczniczych, preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze,
syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe
mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki żywnościowe
wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe
albo żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki
lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
suplementy (dodatki) odżywcze dla celów leczniczych, proteinowe
preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty
chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści dla celów
medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki i krople dla celów
farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy, wzbogacone minera-
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łami lub witaminami środki odżywcze w formie koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże
dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów
leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych
przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie
produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie
protein roślinnych i także wzbogacone witaminami lub środkami
mineralnymi lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty dla sportowców
lub osób z dużym wydatkiem energetycznym, żelatyna spożywcza,
spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg do celów spożywczych, odżywcze dodatki
do codziennego spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku
lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub
minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne,
nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce
i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony, 30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody,
wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli,
miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe,
Syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 347567
(220) 2021 04 29
(210) 528331
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732)	SKOCZYLAS MAREK, Kańczuga (PL)
(540) (znak słowny)
(540) estromega
(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, 5 Preparaty
farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe
do celów leczniczych, preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze,
syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe
mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki żywnościowe
wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe
albo żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki
lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
suplementy (dodatki) odżywcze dla celów leczniczych, proteinowe
preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty
chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści dla celów
medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki i krople dla celów
farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki odżywcze w formie koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże
dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów
leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych
przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie
produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie
protein roślinnych i także wzbogacone witaminami lub środkami
mineralnymi lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i pre-

paraty do celów spożywczych, specjalne preparaty dla sportowców
lub osób z dużym wydatkiem energetycznym, żelatyna spożywcza,
spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg do celów spożywczych, odżywcze dodatki
do codziennego spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku
lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub
minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne,
nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce
i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony, 30 Dodatki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody,
wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli,
miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe,
Syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 347568
(220) 2021 04 29
(210) 528332
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732)	SKOCZYLAS MAREK, Kańczuga (PL)
(540) (znak słowny)
(540) vegecomplex
(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, 5 Preparaty
farmaceutyczne i parafarmaceutyczne, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, preparaty zawierające pierwiastki śladowe
do celów leczniczych, preparaty zawierające mikroelementy do celów leczniczych, dietetyczne i odżywcze preparaty i środki lecznicze,
syropy dla celów farmaceutycznych, wyciągi ziół leczniczych preparaty zawierające witaminy, dodatki mineralne, pierwiastki śladowe
mikroelementy lub lecznicze wyciągi ziołowe dodatki żywnościowe
wzbogacone witaminami, składnikami mineralnymi mikroelementami lub pierwiastkami śladowymi, preparaty wzbogacone witaminami, preparaty witaminowe i multiwitaminowe, preparaty mineralne i multimineralne, herbaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, cukierki lub pastylki lub tabletki lub kapsułki żelatynowe
albo żelowe lub otoczki lub gumy do żucia zawierające składniki
lecznicze, substancje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, dietetyczne wody mineralne i napoje przeznaczone dla celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
suplementy (dodatki) odżywcze dla celów leczniczych, proteinowe
preparaty lub środki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty albuminowe i artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, balsamy
do celów leczniczych, kremy i maści dla celów leczniczych, preparaty
chemiczne dla celów leczniczych, Oleje lecznicze, maści dla celów
medycznych, sole dla celów leczniczych, nalewki i krople dla celów
farmaceutycznych, ziołowe wyciągi lub syropy, wzbogacone minerałami lub witaminami środki odżywcze w formie koncentratu, koncentraty proteinowe mianowicie dodatki odżywcze do potraw, drożdże
dla celów leczniczych, suplementy (dodatki) żywnościowe dla celów
leczniczych, środki odżywcze lub dietetyczne do celów leczniczych
przeznaczone jako uzupełnienie codziennego pożywienia w formie
produktów typu instant lub oddzielnych mieszanek, które się składają głównie z mleka w proszku lub protein zwierzęcych względnie
protein roślinnych i także wzbogacone witaminami lub środkami
mineralnymi lub mikroelementami lub cukrem, 29 Dodatki wzbogacające żywnościowe nie do celów leczniczych, które zawierają substancje zwierzęce, proteiny spożywcze, proteinowe produkty i preparaty do celów spożywczych, specjalne preparaty dla sportowców
lub osób z dużym wydatkiem energetycznym, żelatyna spożywcza,
spożywcze preparaty odżywcze i żelatynowe, tłuszcze jadalne, oleje jadalne, wyciągi z alg do celów spożywczych, odżywcze dodatki
do codziennego spożycia zwłaszcza zawierające mleko w proszku
lub proteiny roślinne lub zwierzęce, także z dodatkiem witamin lub
minerałów lub mikroelementów lub mikroorganizmów lub dodatkiem cukru nie do celów leczniczych, Mleko, przetwory mleczne,
nabiał, jogurty, konserwowane owoce i warzywa, krojone owoce
i warzywa, gotowane owoce i warzywa, pasteryzowane lub konserwowane owoce, marynaty, zupy wszelkiego rodzaju, buliony, 30 Do-
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datki wzbogacające żywność nie do celów leczniczych, które zawierają substancje warzywne, Słodycze, gumy do żucia, cukierki, lody,
wyroby cukiernicze, ciasta, kakao, kawa, herbata, czekolada, napoje
czekoladowe, napoje na bazie kawy, kakao lub herbaty, środki spożywcze na bazie produktów zbożowych, makarony, pierożki, muesli,
miód, spożywczy kit pszczeli, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe,
Syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 347569
(220) 2021 04 30
(151) 2021 10 21
(441) 2021 06 28
(732) BĄK KAMIL, Aleksandrów Duży (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NUBREY
(540)
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(540)

(210) 528383
(591) zielony, żółty, biały
(531) 26.01.02, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

(531) 26.04.03, 26.04.11, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 10 Urządzenia do rehabilitacji i fizjoterapii, Taśmy rehabilitacyjne do ćwiczeń, Urządzenia do masażu, Przyrządy do masażu,
Piłki do masażu, Wałki do masażu, Maty do masażu, Maty do akupresury, Piłki i piłeczki rehabilitacyjne, 25 Odzież, obuwie i nakrycia głowy, Bielizna osobista, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Buty do jogi,
Czapki sportowe, Dżinsy, Komplety sportowe, Kostiumy kąpielowe,
Koszule sportowe, Koszulki sportowe, Koszulki do jogi, Kurtki, Kurtki
sportowe, Nakrycia głowy sportowe, Obuwie gimnastyczne, Obuwie
sportowe, Odzież sportowa, Paski [odzież], Płaszcze sportowe, Polary,
Rękawiczki [odzież], sandały, Skarpetki, Spodnie sportowe, Spodnie
do jogi, Stroje sportowe, Szaliki, Szorty sportowe, Wiatrówki, 27
Maty do ćwiczeń, Maty do jogi, Maty gimnastyczne, Maty plażowe,
Ochronne pokrycia podłogowe, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Akcesoria i produkty do jogi, Gumy do ćwiczeń, Maty do jogi, Paski do mat do jogi, Piłeczki do jogi, Cegły do jogi, Paski do jogi i bloki
do jogi, Gry, Urządzenia i produkty do ćwiczeń fizycznych, Zabawki.
(111) 347570
(220) 2021 04 30
(210) 528389
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732)	SPV ABO BOŁOSZKO SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) abo
(540)

(111) 347572
(220) 2021 05 05
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY WAFERS minis
(540)

(210) 528416

(591) czerwony, żółty, biały
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.16, 26.01.01,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 347573
(220) 2021 05 05
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY WAFERS minis
(540)

(210) 528417

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 2 Farby, Lakiery, 6 Drzwi metalowe, Zewnętrzne drzwi
metalowe, Framugi drzwi metalowe, Okna metalowe, Okucia meblowe z metalu, 19 Płyty wiórowe, Arkusze sklejki, Płyty ze sklejki, Drzwi
niemetalowe, Zewnętrzne drzwi niemetalowe, Futryny drzwiowe
niemetalowe, Okna niemetalowe, Niemetalowe panele podłogowe,
20 Płyty meblowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
Blaty robocze, Fronty szuflad, Fronty do szafek, Drzwi do mebli, Niemetalowe okucia mebli, 40 Usługi stolarskie.

(591) niebieski, żółty, biały
(531) 26.01.02, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.09, 24.09.16,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

(111) 347571
(220) 2021 05 05
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY WAFERS minis

(111) 347574
(220) 2021 05 05
(210) 528418
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofddorp (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vanish Oxi Action

(210) 528415
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(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy, różowy, niebieski,
ciemnoniebieski
(531) 01.15.21, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Detergenty do prania, Dodatki do prania, Wybielacze
do stosowania w praniu, Środki zwiększające moc preparatów do prania, Rozjaśniacze pralnicze, Preparaty do wybielania odzieży, Środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), Środki rozjaśniające
do prania, Preparaty do namaczania, Odplamiacze pralnicze, Krochmal
do prania, Preparaty do wybielania, Preparaty do wywabiania plam,
Środki i szampony do czyszczenia dywanów oraz środki do usuwania
plam z dywanów, 5 Antybakteryjne i antyseptyczne detergenty do prania, Antybakteryjne i antyseptyczne środki zwiększające moc preparatów do prania, Antybakteryjne i antyseptyczne rozjaśniacze do prania,
Antybakteryjne i antyseptyczne wywabiacze plam, Antybakteryjne
i antyseptyczne środki czyszczenia dywanów oraz szampony do dywanów, Antybakteryjne i antyseptyczne wywabiacze plam z dywanów.
(111) 347575
(220) 2021 05 05
(210) 528419
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofddorp (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oxi Action
(540)

(591) biały, żółty, różowy, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.21, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Detergenty do prania, Dodatki do prania, Wybielacze do stosowania w praniu, Środki zwiększające moc preparatów
do prania, Rozjaśniacze pralnicze, Preparaty do wybielania odzieży,
Środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), Środki rozjaśniające do prania, Preparaty do namaczania, Odplamiacze
pralnicze, Krochmal do prania, Preparaty do wybielania, Preparaty
do wywabiania plam, Środki i szampony do czyszczenia dywanów
oraz środki do usuwania plam z dywanów.
(111) 347576
(220) 2021 05 05
(210) 528420
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) Reckitt Benckiser Vanish B.V., Hoofddorp (NL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, żółty, różowy, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.21, 26.01.02, 29.01.15

(510), (511) 3 Detergenty do prania, Dodatki do prania, Wybielacze do stosowania w praniu, Środki zwiększające moc preparatów
do prania, Rozjaśniacze pralnicze, Preparaty do wybielania odzieży,
Środki wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), Środki rozjaśniające do prania, Preparaty do namaczania, Odplamiacze
pralnicze, Krochmal do prania, Preparaty do wybielania, Preparaty
do wywabiania plam, Środki i szampony do czyszczenia dywanów
oraz środki do usuwania plam z dywanów.

(111) 347577
(220) 2021 05 05
(210) 528512
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) JĘDRZEJCZYK KAMIL, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) K. REDA
(510), (511) 18 Galanteria skórzana, paski do zegarków ze skóry lub
imitacji skóry.
(111) 347578
(220) 2021 05 06
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732) POLSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsound
(540)

(210) 528524

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługa wyselekcjonowania, z myślą o osobach trzecich, tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach, przez hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe, następujących produktów: urządzenia
do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów,
systemy nagłośnieniowe, studyjne systemy rejestracji i odtwarzania
dźwięku, 37 Naprawa i konserwacja urządzeń do nagrywania, przesyłania, odtwarzania dźwięku, 41 Usługi w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, 42 Usługi w zakresie projektowania systemów
nagłaśniania i rejestracji dźwięku.
(111) 347579
(220) 2021 05 07
(210) 528534
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) DIDYK SEBASTIAN, SIWEK PIOTR SISCOM SPÓŁKA CYWILNA,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNFIT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Półokrągłe szklarnie z ramą metalową do użytku ogrodniczego, 7 Mopy parowe, 11 Lampy oświetleniowe, Grill, 12 Rowerki
biegowe, Wózki, Przyczepki rowerowe, 18 Parasole ogrodowe, 20
Toaletki kosmetyczne, Huśtawki montowane na ganku, Krzesełka
do karmienia, Łóżeczka i kojce turystyczne, Fotele wypoczynkowe, 28 Baseny ogrodowe kąpielowe, dmuchane, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Atlasy do ćwiczeń, Orbitreki, Bieżnie, Ławki
do ćwiczeń, Drążki do podciągania, Hantle, Przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, Stacjonarne rowery treningowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Ekspandery [ćwiczenia], Steppery, Wózki dla lalek, Pojazdy
Elektryczne dla dzieci, Rowerki trójkołowe, Maty z zabawkami dla
niemowląt, Jeździki, Zabawki: drewniane domki, kuchnie, plastikowe
warsztaty dla dzieci, Zabawki ogrodowe: domki plastikowe ogrodowe, domki drewniane, Deskorolki, Domki dla lalek, Domki zabawkowe dla dzieci, Piaskownice dla dzieci.
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(111) 347580
(220) 2021 05 06
(210) 528561
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) LIBERTY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Rentals
(510), (511) 37 Usługi naprawiania, konserwacji, tankowania i ładowania pojazdów lądowych, wodnych oraz powietrznych zwłaszcza
jednośladów, quadów i pojazdów terenowych, łodzi motorowych,
Czyszczenie pojazdów, Przeglądy pojazdów, 39 Usługi wypożyczania pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych w szczególności
samochodów, jednośladów, quadów, pojazdów terenowych, łodzi
motorowych, jachtów, Dystrybucja towarów drogą lądową, morską
i powietrzną, Transport towarów, Transport pasażerski, Holowanie
pojazdów, Prowadzenie parkingów, Parkowanie i przechowywanie
pojazdów, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Czarterowanie
pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych, Organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, Wypożyczanie przyczep, Dzierżawa magazynów, Wynajem miejsc magazynowych, Usługi doradztwa,
informacji i rezerwacji w zakresie transportu, 41 Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Usługi instruktażowe w zakresie motoryzacji,
Organizacja zawodów i imprez sportowych, Organizacja rajdów terenowych i wyścigów samochodowych, motocyklowych, quadów oraz
ATV, Organizacja konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja imprez
sportowych, Szkolenia sportowe, Szkoły jazdy, Biura rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 347581
(220) 2021 05 06
(210) 528562
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) LIBERTY CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Liberty Tours
(510), (511) 37 Usługi naprawiania, konserwacji, tankowania i ładowania pojazdów lądowych, wodnych oraz powietrznych zwłaszcza
jednośladów, quadów i pojazdów terenowych, łodzi motorowych,
Czyszczenie pojazdów, Przeglądy pojazdów, 39 Usługi wypożyczania pojazdów w szczególności samochodów, jednośladów, quadów
i pojazdów terenowych, łodzi motorowych, jachtów, Organizowanie
i rezerwacja wycieczek, Organizowanie podróży, Organizowanie rejsów, Usługi biura turystycznego w celu organizacji i rezerwacji podróży, Informacja turystyczna, Dystrybucja towarów drogą lądową,
morską i powietrzną, Transport towarów, Transport pasażerski, Holowanie pojazdów, Prowadzenie parkingów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Czarterowanie pojazdów lądowych, wodnych
i powietrznych, Organizowanie wynajmu wszelkich środków transportu, Wypożyczanie przyczep, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Usługi instruktażowe w zakresie motoryzacji, Organizacja zawodów i imprez sportowych, Organizacja rajdów terenowych
i wyścigów samochodowych, motocyklowych, quadów oraz ATV, Organizacja konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja imprez sportowych, Szkolenia sportowe, Szkoły jazdy, Biura rezerwacji biletów
na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 347582
(220) 2021 05 06
(210) 528609
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 07
(732) WALKIEWICZ JAN WITOLD, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JUSTPOINT.
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 41 Nauczanie, Organizacja szkoleń, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna.
(111) 347583
(220) 2021 05 07
(210) 528655
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) LOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LOCO
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Agencje
nieruchomości, organizowanie wynajmu nieruchomości, pośrednic-
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two w obrocie nieruchomościami, wycena nieruchomości, wynajem
mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieruchomością, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, wynajem powierzchni komercyjnych,
wynajem powierzchni usługowych.

(111) 347584
(220) 2021 05 07
(210) 528702
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732)	GRZEGORCZYK KRZYSZTOF PROWELD, Celejów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NUUT
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie
następujących towarów: aktówki, aktówki, teczki, aktówki [wyroby
ze skóry], artykuły podróżne [walizki, torby], bagaże podróżne, dyplomatki, duże torby podróżne ze sztywnej skóry, duże, lekkie torby
sportowe do noszenia na nadgarstku, etui do kart kredytowych, etui,
futerały na dokumenty, etui na karty wykonane z imitacji skóry, etui
na karty [portfele], etui na karty [wyroby skórzane], etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe jako portfele,
etui na karty kredytowe z imitacji skóry, etui na karty kredytowe, etui
na bilety okresowe, etui na banknoty, etui na klucze, etui na klucze
wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, etui na wizytówki,
etui na wizytówki w postaci portfeli, etykiety skórzane, etui z imitacji
skóry, futerały przenośne na dokumenty, imitacje skóry, kosmetyczki,
kosmetyczki bez wyposażenia, kopertówki [małe torebki], kuferki kosmetyczne, kufry bagażowe, kuferki na kosmetyki sprzedawane bez
wyposażenia, kufry i torby podróżne, kufry i walizki, kufry podróżne,
małe damskie torebki bez rączki, małe plecaki, małe portmonetki,
małe torby dla mężczyzn, małe torebki kopertówki, małe walizki, materiał skórzany, Niewielkie torby podróżne, parasole i parasolki, paski
skórzane, paski damskie, paski męskie, paski skórzane do bagażu,
paski do torebek na ramię, paski do portmonetek, paski naramienne, paski z imitacji skóry, pasy do bagażu, plecaki, plecaki na kółkach,
plecaki sportowe, plecaki turystyczne, plecaki uczniowskie, plecaki
wycieczkowe, podręczne torby do samolotu, podróżne torby, portfele, portfele damskie nie z metali szlachetnych, portfele do przypinania na pasku, portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizytowe portfele na kostkę, portfele na nadgarstek,
portfele nie z metali szlachetnych, portfele skórzane, portfele wraz
z etui na karty, portfele z metali szlachetnych, portfele z przegródkami na karty, portmonetki, portmonetki do noszenia na nadgarstku,
portmonetki na drobne z metali szlachetnych portmonetki na monety nie z metali szlachetnych, portmonetki skórzane, portmonetki
wielofunkcyjne, pudełka ze skóry, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, sakiewki ściągane na sznurek, sakiewki skórzane, skórzane walizki podróżne, sportowe torby, teczki i aktówki, teczki konferencyjne,
teczki na dokumenty, teczki na dokumenty [aktówki], teczki ze skóry,
torby, torby do pracy, torby i portfele skórzane, torby podróżne, torby podręczne do samolotu, torby płócienne, torby na ramię, torby
na wyjazdy weekendowe, torby na ubrania, torby wykonane ze skóry, torby w kształcie walca, torby uniwersalne, torby z imitacji skóry, torebki, torebki damskie, torebki worki, torebki-paski na biodra,
torebki, portmonetki i portfele, torebki wieczorowe, torebki męskie,
torebki na biodra [nerki], torebki do ręki, torebki do przewieszania
przez ramię, torebki na ramię, torebki noszone na biodrach, torebki
wykonane ze skóry, torebki wykonane z imitacji skóry, walizki, walizki
skórzane, walizki podróżne, walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, worki, sakiewki, wyprawione skóry, zestawy podróżne [wyroby skórzane], zawieszki, etykiety
na bagaż [wyroby ze skóry], zawieszki, etykiety bagażowe, okulary,
okulary przeciwsłoneczne, modne okulary, etui na okulary, oprawki
do okularów, okulary polaryzacyjne, okulary ochronne.
(111) 347585
(220) 2021 05 10
(210) 528715
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732)	GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gfkm
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(540)

(591) granatowy
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13, 26.05.01, 26.05.08
(510), (511) 35 Testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, Doradztwo biznesowe, Doradztwo związane z zarządzaniem,
Doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej
i przywódców, Badania i analizy rynkowe, Doradztwo w zakresie
zarządzania kadrami, Badania konsumenckie, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, 41 Podyplomowe kursy szkoleniowe, Podyplomowe kursy szkoleniowe związane
ze studiami z zakresu zarządzania, Doradztwo zawodowe i coaching,
Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu,
Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Szkolenia w dziedzinie
biznesu, Usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, Trening rozwoju osobistego, Usługi mentoringu biznesowego, Kursy szkoleniowe
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Szkolenie z zakresu sprzedaży,
Szkolenia w zakresie reklamy, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa,
Szkolenie w zakresie administracji, Usługi edukacyjne dla kadry kierowniczej, Szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami
i pracownikami, Usługi edukacji biznesowej.
(111) 347586
(220) 2021 05 12
(210) 528754
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną (PL),
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy Jemy Wygodnie i smacznie
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 11.01.02, 27.05.01, 26.11.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Artykuły i wyroby spożywcze składające się głównie
z mięsa i jego substytutów, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa,
orzechy i nasiona roślin strączkowych, nabiał i substytuty nabiału,
Sery, Mleko, Produkty i napoje mleczne, Jaja ptasie i produkty z jaj,
Oleje i tłuszcze jadalne, Oliwa z oliwek, masła, Nieżywe ryby, owoce
morza i mięczaki oraz produkty z nich, Zupy i wywary, Mieszanki
do zup, Koncentraty zup, Kostki do zup, Pasty do zup, Przetwory
do zup, Wstępnie ugotowane zupy, Zupy błyskawiczne, Zakwas
do sporządzania zup, Składniki do sporządzania zup, Ekstrakty mięsne, Mięso i wyroby mięsne, Wędliny, Parówki, Drób, Dziczyzna, Pasztety mięsne, warzywne, z wątróbki, z kurczaka, z gęsich wątróbek,
Foie gras [pasztet sztrasburski], Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Buliony, Sałatki warzywne, mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie mięsa, Przekąski
na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski na bazie
soi, Przekąski na bazie tofu, Przekąski na bazie sera, Przekąski jajeczne, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Galaretki,
dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Chipsy ziemniaczane,
Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, Gotowe posiłki składające się

całkowicie lub głównie z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców
morza, z warzyw, z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion roślin
strączkowych, 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
Czekolada, Słodycze nielecznicze, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Mąka, Preparaty zbożowe, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Ryż, Tapioka, Suche i świeże makarony,
kluski i pierogi, Płatki zbożowe, Kasze spożywcze, Batony zbożowe
i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia, Chleb, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele,
Sago, Miód melasa (syropy), Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, Sól, przyprawy i dodatki smakowe drożdże, proszek do pieczenia, Ocet, Chipsy [produkty zbożowe], Sosy, Sushi, Muesli, Musztarda, Majonez, Bułka tarta, Pizza, Gotowe potrawy na bazie ryżu,
Gotowe potrawy na bazie makaronu, Grzanki, 31 Świeże owoce,
orzechy, warzywa i zioła, Nasiona, Rośliny, Żywe kwiaty naturalne,
Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Zwierzęta
żywe karma dla zwierząt, Słód, Ziarna naturalne, 32 Napoje bezalkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, Napoje owocowe, wyciągi z owoców lub warzyw, Wody niegazowane i gazowane, mineralne, stołowe, sodowe, Soki, Napoje owocowe i soki owocowe, Soki,
napoje i nektary: warzywne, owocowo-warzywne, Soki zagęszczone,
przecierowe, Sorbety (napoje), Napoje izotoniczne, energetyczne,
proteinowe, węglowodanowe, Syropy zagęszczane, syropy do napojów, kawy, drinków i koktajli, Zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje
do napojów, ekstrakty do napojów, Napoje wzbogacone witaminami
i minerałami, Piwo, 35 Usługi sprzedaży towarów: artykuły i wyroby
spożywcze pochodzenia zwierzęcego, przetworzone owoce oraz
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, sery, mleko, produkty i napoje mleczne, jaja
ptasie i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, masła, ryby,
owoce morza i mięczaki oraz produkty z nich, Usługi sprzedaży towarów: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, drób, dziczyzna, buliony, sałatki warzywne i mięsne, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie mięsa, przekąski
na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie
soi, przekąski na bazie tofu, Usługi sprzedaży towarów: pasztety
z wątróbki, pasztety mięsne, pasztety warzywne, pasztety z kurczaka, pasztety z gęsich wątróbek, foie gras [pasztet sztrasburski], pasty
mięsne, smalec, gotowe posiłki składające się całkowicie lub głównie
z drobiu, z dziczyzny, z mięsa, z ryb, z owoców morza, z warzyw,
z owoców, z grzybów, z orzechów, z nasion roślin strączkowych, Usługi sprzedaży towarów: przekąski na bazie sera, przekąski jajeczne,
desery mleczne, desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy ziemniaczane,
chipsy owocowe, chipsy warzywne, kawa i herbata oraz kakao i namiastki tych towarów, kawa nienaturalna, czekolada, napoje na bazie
kawy i herbaty oraz kakao i czekolady, Usługi sprzedaży towarów:
słodycze, ziarna przetworzone i skrobia oraz wyroby z tych towarów,
preparaty do pieczenia i drożdże, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty
i ciasteczka, mąka, preparaty i produkty zbożowe, zbożowe artykuły
śniadaniowe, ryż, tapioka, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
bułki, obwarzanki, herbatniki, Usługi sprzedaży towarów: muesli,
płatki kukurydziane i owsiane oraz zbożowe, kasze spożywcze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony i guma do żucia, chleb,
cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty
pszczele, sago, miód, melasa (syropy), lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Usługi sprzedaży towarów: sól, przyprawy i dodatki
smakowe, ocet, chipsy (produkty zbożowe), sosy, sushi, musztarda,
majonez, ketchup, bułka tarta, pizza, paszteciki, gotowe potrawy
na bazie ryżu, gotowe potrawy na bazie makaronu, słodycze zwierające ziarna czy orzechy lub owoce, grzanki, świeże owoce i orzechy
oraz warzywa i zioła, Usługi sprzedaży towarów: nasiona, słód, ziarna
naturalne, rośliny, żywe kwiaty naturalne, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, zwierzęta żywe, karmy i pasze dla
zwierząt, ściółka dla zwierząt, przynęta, niesztuczna, żywe zwierzęta,
organizmy do hodowli, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe,
wyciągi z owoców lub warzyw, Usługi sprzedaży towarów: wody niegazowane i gazowane, wody mineralne oraz stołowe i sodowe, soki,
napoje oraz nektary, sorbety (napoje), napoje izotoniczne i energetyczne oraz proteinowe i węglowodanowe, syropy zagęszczane, syropy do napojów i kawy oraz drinków i koktajli, zaprawy do napojów,
syropy i preparaty do przygotowywania napojów, Usługi sprzedaży
towarów: koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty
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do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, piwo
i produkty piwowarskie, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, piwo, napoje alkoholowe, preparaty do produkcji napojów
alkoholowych, cydr, Usługi sprzedaży przekąsek zbożowych, sezamowych, ryżowych, makaronowych, czekoladowych, z muesli, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie
działalności handlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji
i wystaw w celach reklamowych i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi badania rynku i opinii
publicznej, Organizowanie targów w celach handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży
na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych, Analiza i raporty statystyczne, Pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, Zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Pozyskiwanie informacji do komputerowych
baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób
trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów, Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji zarówno
na miejscu, jak i na wynos, przygotowywanie posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Usługi restauracyjne.

(111) 347587
(220) 2021 05 13
(210) 528781
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) Fiserv, Inc., Brookfield (US)
(540) (znak słowny)
(540) CLOVER GO
(510), (511) 9 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe
przeznaczone dla punktów sprzedaży, 36 Bankowość kupiecka, mianowicie przetwarzanie transakcji płatniczych, Płatności elektroniczne, mianowicie elektroniczne przetwarzanie oraz transmisja danych
płatniczych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
(111) 347588
(220) 2021 05 11
(210) 528798
(151) 2021 10 21
(441) 2021 06 28
(732)	SALWIRAK MARTA MENZURKA CAFE, Oborniki Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENZURKA CAFE
(540)

(531) 02.03.01, 02.03.16, 09.07.17, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 43 Bary, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Dostarczanie żywności
osobom potrzebującym [usługi charytatywne], Herbaciarnie, Imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Katering obejmujący
żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje
na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla
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gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie
żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja cateringu
na imprezy urodzinowe, Porady dotyczące przepisów kulinarnych,
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi barów
kawowych, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi doradcze
w zakresie sztuki kulinarnej, Usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, Usługi herbaciarni, Usługi kawiarni, Usługi w zakresie
dostarczania napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos.

(111) 347589
(220) 2021 05 11
(151) 2021 10 21
(441) 2021 06 28
(732) LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iTOWER
(540)

(210) 528799

(531) 16.01.01, 18.01.21, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 6 Wieże [konstrukcje metalowe], Przenośne konstrukcje
metalowe, Maszty [słupy] metalowe, 9 Kamery wideo, Kamery termowizyjne, Urządzenia zdalnego sterowania, Alarmy, Urządzenia
monitorujące, inne niż do celów medycznych, Przyrządy obserwacyjne, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne.
(111) 347590
(220) 2021 05 13
(210) 528800
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 21
(732)	SUBSTIPHARM, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540)	SUBVECTIN
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne, Środki przeciwpasożytnicze do stosowania u ludzi.
(111) 347591
(220) 2021 05 11
(151) 2021 10 21
(441) 2021 06 28
(732) LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iTOWER
(540)

(210) 528804

(591) niebieski
(531) 18.01.21, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.04, 16.01.01
(510), (511) 6 Wieże [konstrukcje metalowe], Przenośne konstrukcje
metalowe, Maszty [słupy] metalowe, 9 Kamery wideo, Kamery termowizyjne, Urządzenia zdalnego sterowania, Alarmy, Urządzenia
monitorujące, inne niż do celów medycznych, Przyrządy obserwacyjne, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne.
(111) 347592
(220) 2021 05 11
(151) 2021 10 21
(441) 2021 06 28
(732) LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iTOWER

(210) 528809
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(540)

(531) 16.01.01, 18.01.21, 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01
(510), (511) 6 Wieże [konstrukcje metalowe], Przenośne konstrukcje
metalowe, Maszty [słupy] metalowe, 9 Kamery wideo, Kamery termowizyjne, Urządzenia zdalnego sterowania, Alarmy, Urządzenia
monitorujące, inne niż do celów medycznych, Przyrządy obserwacyjne, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne.
(111) 347593
(220) 2021 05 11
(210) 528810
(151) 2021 10 21
(441) 2021 06 28
(732) LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ITOWER
(510), (511) 6 Wieże [konstrukcje metalowe], Przenośne konstrukcje
metalowe, Maszty [słupy] metalowe, 9 Kamery wideo, Kamery termowizyjne, Urządzenia zdalnego sterowania, Alarmy, Urządzenia
monitorujące, inne niż do celów medycznych, Przyrządy obserwacyjne, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne.
(111) 347594
(220) 2021 05 13
(210) 528819
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 05
(732) INDIGO NAILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INDIGO NAILS
(510), (511) 3 Lakiery do paznokci, Podkłady do lakierów do paznokci, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Rozpuszczalniki
do usuwania lakierów, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania
schnięcia lakieru na paznokciach, Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Brokat do paznokci, Kosmetyki do paznokci, Kremy do paznokci, Odżywki do paznokci, Emulsje do wzmacniania paznokci,
Olejek do skórek wokół paznokci, Powłoki do nadawania kształtu
paznokciom u rąk, Preparaty do kuracji paznokci, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Środki do usuwania skórek wokół paznokci, Żel
do paznokci, Utwardzacze do paznokci, Balsam do ciała, Kosmetyczne peelingi do ciała, Masło do ciała, Olejki do ciała, Perfumowane
balsamy do ciała [preparaty toaletowe], Krem do rak, Balsamy do rąk,
8 Cążki do obcinania paznokci, Elektryczne polerki do paznokci, Nożyczki do paznokci, Pilniki do paznokci, Polerki do paznokci do manicure, 11 Lampy do paznokci, Urządzenia LED do suszenia paznokci,
21 Szczoteczki do paznokci.
(111) 347595
(220) 2021 05 12
(210) 528843
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) PUNKPIRATES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IQ Partners
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, usługi marketingowe, dostarczanie informacji
handlowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, emisja kart
kredytowych, doradztwo finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, obsługa kart kredytowych, usługi kredytowe, 42 analizy

systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych,
programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, ulepszanie
oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, tworzenie oprogramowania komputerowego.

(111) 347596
(220) 2021 05 12
(210) 528844
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) PUNKPIRATES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IQ Partners
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, reklama, usługi marketingowe, dostarczanie informacji
handlowych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, emisja kart
kredytowych, doradztwo finansowe, operacje finansowe, usługi finansowe, obsługa kart kredytowych, usługi kredytowe, 42 analizy
systemów komputerowych, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych,
elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych,
programowanie komputerowe, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, ulepszanie
oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, tworzenie oprogramowania komputerowego.
(111) 347597
(220) 2021 05 12
(210) 528867
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732) PASZYNA JOLANTA KAMEL, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KAMEL
(540)

(591) granatowy, biały, czerwony, niebieski
(531) 03.11.10, 18.01.09, 18.01.23, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.15,
26.04.16, 26.04.18, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08
(510), (511) 41 Nauka jazdy, Usługi szkół jazdy, Nauka prowadzenia
pojazdów użytkowych, Szkolenia w zakresie prowadzenia pojazdów
mechanicznych, Usługi szkoleniowe dla kierowców z umiejętno-
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ści prowadzenia pojazdu, Usługi w zakresie nauki jazdy dotyczące
wszelkich pojazdów, Usługi szkoleniowe związane z prowadzeniem
pojazdów z napędem na cztery koła.

33

(540)

(111) 347598
(220) 2021 05 12
(210) 528869
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) KACZOROWSKI ŁUKASZ FORMA ABSOLUTNA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fa FORMA ABSOLUTNA
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 41 Usługi trenera osobistego, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie zawodów sportowych,
prowadzenie zajęć fitness.
(111) 347599
(220) 2021 05 12
(210) 528874
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732)	SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Słodki punkt widzenia
(540)

(591) brązowy
(531) 29.01.07, 08.01.01, 11.03.04, 05.07.02
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukiernicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry,
Grzanki, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, Pizza, Płatki
kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Suchary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie,
Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Samoobsługa (restauracja-).
(111) 347601
(220) 2021 05 12
(210) 528877
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732)	SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SKALSKI CAKES & CAFÉ
(540)

(591) brązowy
(531) 29.01.07, 27.05.01, 05.07.02, 08.01.01, 11.03.04
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukiernicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry,
Grzanki, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, Pizza, Płatki
kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Suchary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie,
Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Samoobsługa (restauracja-).

(591) brązowy
(531) 29.01.07, 27.05.01, 05.07.02, 08.01.01, 11.03.04
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukiernicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry,
Grzanki, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, Pizza, Płatki
kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Suchary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie,
Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Samoobsługa (restauracja-).

(111) 347600
(220) 2021 05 12
(210) 528876
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732)	SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(111) 347602
(220) 2021 05 13
(210) 528882
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) LOT POLISH AIRLINES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOT air
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(540)

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 03.07.07, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, Samoloty, Samochody, Części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w powietrzu i przestrzeni kosmicznej, Części i akcesoria do pojazdów, 37
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
Naprawa i konserwacja sprzętu komunikacyjnego, maszyn, samochodów, samolotów, Obsługa i naprawa samolotów, Konserwacja
i naprawa samolotów, Obsługa i naprawa samochodów, Naprawa,
przegląd i konserwacja pojazdów i urządzeń do poruszania się drogą
powietrzną, Organizowanie naprawy pojazdów, Usługi stacji obsługi
pojazdów [tankowanie i obsługa], 39 Transport, Transport pasażerski,
Transport powietrzny, Transport drogowy, Transport osób, Transport
lotniczy, Organizowanie transportu, Logistyka transportu, Rezerwacja transportu, Usługi transportowe, Organizowanie transportu powietrznego, Wynajmowanie transportu kolejowego, Wynajmowanie
transportu drogowego, Usługi pośrednictwa transportowego, Transport i dostawy towarów, Transport pasażerów, zwierząt i ładunków,
Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Usługi transportu
pojazdami silnikowymi, Profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, Usługi w zakresie organizowania transportu, Usługi rezerwacji
w zakresie transportu, Usługi konsultacyjne związane z transportem, Usługi doradcze związane z transportem, Organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, Usługi linii lotniczych
w zakresie transportu, Usługi w zakresie linii lotniczych i transportu,
Organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, Organizowanie transportu ładunków, Organizowanie transportu towarów,
Usługi w zakresie transportu towarów, Usługi doradcze związane
z transportem towarów, Usługi informacyjne związane z transportem towarów, Usługi transportu pojazdami, Pośrednictwo frachtowe
i w zakresie transportu, Transport lądowy osób, Transport drogowy
pasażerów, Pasażerski transport samochodowy, Autobusowe usługi
transportowe, Rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu,
Usługi w zakresie transportu drogowego dla osób, Usługi linii lotniczych w zakresie transportu pasażerów, Organizowanie transportu pasażerskiego drogą powietrzną, morską oraz koleją, Transport
i składowanie, Transport i składowanie towarów, Magazynowanie
ładunku przed transportem, Usługi w zakresie cargo i frachtu, Obsługa ładunków i usługi frachtowe, Usługi agencji frachtowych, Fracht,
Załadunek frachtu, Spedycja frachtów, Pośrednictwo frachtowe, Ładowanie frachtu lotniczego, Usługi frachtu lądowego, Rezerwacja
miejsc na podróż, Nawigacja (ustalanie położenia, wytyczanie trasy),
Agencje podróży, Eskortowanie podróżnych, Informacje i doradztwo
dotyczące podróży, także w internecie, Wydawanie elektronicznych
biletów podróżnych, Organizacja transportu na rzecz osób trzecich
za pośrednictwem aplikacji, Rezerwowanie miejsc na wycieczki, Rezerwacja transportu, Usługi realizacji, mianowicie frankowanie przesyłek pocztowych, Usługi informacyjne na temat transportu, Doradztwo za pomocą gorącej linii lub centrum telefonicznego w dziedzinie
turystyki (podróży), transportu i magazynowania.
(111) 347603
(220) 2021 05 13
(210) 528935
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) VASTINT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PASTELOWO
(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) 347604
(220) 2021 05 14
(210) 528963
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) WRÓBLEWSKI MAREK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE AKRYLIT, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dental-clean
(540)

(591) niebieski
(531) 02.09.10, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody,
Artykuły do czyszczenia zębów.
(111) 347605
(220) 2021 05 14
(210) 528966
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) PAKT MIERNIKOWSKI, PAPIERNIAK, SENDOBRY SPÓŁKA
JAWNA, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUCKET’S STORY
(540)

(591) granatowy, pomarańczowy
(531) 19.01.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Usługi barów i restauracji, Usługi cateringu zewnętrznego, Przygotowywanie posiłków i napojów, Organizowanie bankietów, Organizacja przyjęć weselnych (żywność i napoje), Oferowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Restauracje, Przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Catering, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Imprezy
firmowe (zapewnianie jedzenia i napojów), Wynajmowanie sal konferencyjnych, Udostępnianie sal konferencyjnych.
(111) 347606
(220) 2021 05 14
(210) 528967
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) KLECHA JERZY ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ CYMES-BIS,
Kłobuck (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYMES-BIS Żelki z pasją
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(111) 347611
(220) 2020 02 03
(210) 509732
(151) 2021 10 07
(441) 2020 07 20
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PYSIAKI
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.

(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 03.01.14, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Chipsy owocowe, dżemy, galaretki, galaretki owocowe, kompozycje owoców przetworzonych, marmolada, mrożone
owoce, 30 Wyroby cukiernicze, Żelki, cukierki, Cukierki żelowe, Cukierki żelowo-sokowe, Cukierki miętowe, Galaretki owocowe, Guma
do żucia nie do celów medycznych, Kable żelowe, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, Słodycze, Słodycze do ssania, Słodycze ozdobne
na choinki, Wyroby piekarnicze, słodycze, słodycze o smaku jogurtowym, wafle, czekolady, cukierki, czekoladki, żelki z nadzieniem jogurtowym, galaretki, ciastka, lody, desery jogurtowe, guma do żucia,
słodycze nie do celów medycznych, słodycze mrożone, schłodzone
słodycze, karmelki [cukierki], karmelki twarde, karmelki nadziewane,
Pastylki [wyroby cukiernicze] słodycze owocowe, pastylki (wyroby
cukiernicze], gumy rozpuszczalne, półprodukty cukiernicze, lizaki.
(111) 347607
(220) 2021 05 18
(151) 2021 09 28
(441) 2021 06 14
(732)	ASZYK ADAM, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ADAR
(540)
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(210) 528995

(591) czerwony
(531) 26.04.09, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.09, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 39 Transport.
(111) 347608
(220) 2019 12 18
(210) 508215
(151) 2021 10 06
(441) 2020 03 02
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZŁOTY
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa .
(111) 347609
(220) 2019 12 18
(210) 508226
(151) 2021 10 06
(441) 2020 03 02
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZŁOTA
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, ekstrakty mięsne, wyroby
na bazie mięsa.
(111) 347610
(220) 2020 01 14
(210) 508996
(151) 2021 10 06
(441) 2020 04 06
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SPICHLERZ PODKARPACKI
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa, wędliny, ekstrakty mięsne, wyroby na bazie mięsa.

(111) 347612
(220) 2020 11 01
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) DURDA ALBERT, Wólka Szczecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Happy Energy
(540)

(210) 520226

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 02.09.04, 02.09.08, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 pompy ciepła do przetwarzania energii, pompy ciepła,
37 instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych.
(111) 347613
(220) 2021 04 09
(210) 527312
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 24
(732) ŻELASKO GRZEGORZ GRZEGORZ ŻELASKO, Stary Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PERSONALL EST. KRAFT 2020
(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Preparaty do produkcji napojów, Piwo, Piwa smakowe, Piwo bezalkoholowe, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo typu koźlak, Napoje
na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo pełne jasne, 43
Bary, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Puby, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie
napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów w pubach
z browarem, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Usługi barowe, Usługi barów i restauracji, Usługi barów piwnych,
Usługi ogródków piwnych, Usługi restauracyjne, Usługi snack-barów,
Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie pubów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w napoje.
(111) 347614
(220) 2021 04 20
(210) 527889
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) BESTMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRACKIE Smaki
(510), (511) 35 Agencje importowo-eksportowe, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej i handlowej, informacja handlowa, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
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reklama oraz jej prowadzenie za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama ogłoszeniowa, zarządzanie zbiorami informatycznymi.

(111) 347615
(220) 2021 05 05
(210) 528440
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Sparkly Lips
(510), (511) 3 Niemedyczne kosmetyki do pielęgnacji ust.

(111) 347619
(220) 2021 05 18
(210) 529021
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ SUBSTANCJI
WZMACNIAJĄCYCH SMAK Kotlin SMAK NR1 W POLSCE KETCHUP
Łagodny MILD
(540)

(111) 347616
(220) 2021 05 12
(210) 528741
(151) 2021 10 17
(441) 2021 06 21
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda Balmy Skin Primer
(510), (511) 3 Kosmetyki, bazy pod makijaż.
(111) 347617
(220) 2021 05 17
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) WIELOGÓRSKI PIOTR, Bramki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EMSbodyLine
(540)

(210) 529009

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego,
Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Doradztwo w zakresie
treningu fizycznego, Usługi treningowe w zakresie aerobiku, Usługi
trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi w zakresie
treningu sprawności fizycznej, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycje, Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Udostępnianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, Usługi terenów treningowych do gry w golfa.
(111) 347618
(220) 2021 05 18
(210) 529019
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) WŁOCŁAWEK KETCHUP ŁAGODNY z pomidorami z Kujaw Bez
konserwantów
(540)

(591) czerwony, zielony, biały
(531) 19.07.01, 05.09.17, 26.11.01, 26.03.07, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ketchupy
smakowe.
(111) 347620
(220) 2021 05 18
(210) 529022
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ SUBSTANCJI
WZMACNIAJĄCYCH SMAK Kotlin SMAK NR1 W POLSCE KETCHUP
Łagodny MILD
(540)

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 19.07.01, 05.09.17, 26.03.07, 26.11.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ketchupy
smakowe.
(591) czerwony, biały, zielony, niebieski
(531) 19.07.01, 05.09.17, 05.01.01, 26.04.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ketchupy
smakowe.

(111) 347621
(220) 2021 05 18
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)

(210) 529023
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(554) (znak przestrzenny)
(540) BEZ KONSERWANTÓW BEZGLUTENOWY BEZ SUBSTANCJI
WZMACNIAJĄCYCH SMAK Kotlin SMAK NR1 W POLSCE KETCHUP
Łagodny MILD
(540)

(591) zielony, biały, czerwony
(531) 19.07.01, 05.09.17, 26.03.07, 26.11.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Sosy, Sosy pomidorowe, Ketchupy, Sosy i ketchupy
smakowe.
(111) 347622
(220) 2021 05 18
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) TARCZYN
(540)

(210) 529024

(591) niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje
bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoją bezalkoholowe], Napoje pół
mrożone, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje
warzywne, Gazowane napoje (proszki do napoje orzeźwiające, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Toniki [napoje nielecznicze],
Napoje odalkoholizowane, Bezalkoholowe napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, Napoje z sokiem ananasowym, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Napoje bezalkoholowe z sarsaparillą,
Sorbety [napoje], Napoje (syropy do soki warzywne [napoje], Napoje
wzbogacone dodatkowymi pierwiastkami śladowymi, Napoje z dodatkiem witamin, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Woda mineralna [napoje], Esencje do produkcji napojów, Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Napoje z owoców bezalkoholowe, Napoje
izotoniczne [nie do celów medycznych], Napoje z dodatkiem witamin [nie do celów medycznych], Napoje izotoniczne, Napoje owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Sok pomidorowy [napoje], Napoje
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aromatyzowane owocami, Napoje serwatkowe, Napoje z guaraną,
Napoje z sokiem grejpfrutowym, Napoje z soków owocowych [napoje bezalkoholowe], Pastylki do sporządzania napojów gazowanych,
Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Mrożone napoje owocowe,
Napoje wzbogacone minerałami [nie do celów medycznych], Napoje
na bazie owoców lub warzyw: Napoje owocowo – warzywne, Soki
gazowane, Owoce (soki), Soki owocowe, Soki warzywne, Soki owocowo-warzywne, Soki ze świeżych owoców, Soki owocowe do użytku
jako napoje, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Nektary owocowe,
bezalkoholowe, Syropy do produkcji lemoniady, Syropy do napojów,
Syropy do lemoniady, Warzywne napoje typu smoothie, Napoje typu
smoothie, Napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, Koktajle
[bezalkoholowe napoje owocowej], Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholowe.

(111) 347623
(220) 2021 05 18
(210) 529027
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) JANKOWSKA-MARTYNOWICZ MAŁGORZATA,
MARTYNOWICZ CEZARY FABRYKA MATERACÓW HEVEA SPÓŁKA
CYWILNA, Mikorzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PSIE HISTORIE
(510), (511) 20 Meble dla zwierząt domowych, Poduszki dla zwierząt
domowych, Posłania dla psów, Posłania dla zwierząt, Posłania dla
zwierząt domowych, Przenośne posłania dla zwierząt domowych,
Posłania dla kotów, Poduszki dekoracyjne, Poduszki, Poduszki lateksowe, Poduszki ozdobne, 24 Pokrowce na poduszki, Poszewki na poduszki, Ozdobne poszewki na poduszki, Koce bawełniane, Koce dla
zwierząt domowych, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Koce
do łóżeczek dziecięcych, Koce dla niemowląt.
(111) 347624
(220) 2021 05 17
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732)	SUPERSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) supersum
(540)

(210) 529032

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 35 Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy,
Analizy sprawozdań finansowych, Doradztwo związane z audytem,
Fakturowanie, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Usługi
konsultingowe w zakresie księgowości, Doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, Planowanie podatkowe w zakresie rachunkowości, Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Kompleksowe przeglądy podatkowe, Pomoc przy rozliczaniu
podatków, Wycena przedsiębiorstw, Doradztwo transakcyjne, Kontrola zgodności istniejących rozwiązań finansowo-księgowych z wymogami prawa, Sporządzanie sprawozdań finansowych, 36 Analizy
finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Ekspertyzy dla celów
podatkowych pod kątem finansowym, Ekspertyzy dla celów fiskalnych
pod kątem finansowym, 45 Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną.
(111) 347625
(220) 2021 05 17
(210) 529033
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DX2
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(540)

(531) 26.05.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne.
(111) 347626
(220) 2021 05 17
(210) 529034
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGENERUM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne.
(111) 347627
(220) 2021 05 17
(210) 529035
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DX2
(540)

(531) 26.05.01, 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne.
(111) 347628
(220) 2021 05 17
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) KARPIŃSKI JANUSZ, Komorów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iga
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 26.01.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie.

(210) 529039

(111) 347629
(220) 2021 05 17
(210) 529050
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) RUTKOWSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rutkowski
(510), (511) 45 Usługi detektywistyczne, Usługi agencji detektywistycznych, Dochodzenia prowadzone przez detektywów, Usługi
doradcze w zakresie usług detektywistycznych, Usługi detektywów
sklepowych, Dochodzenia kryminalne, Doradztwo kryminalistyczne
do celów dochodzeń kryminalnych, Dochodzenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami, Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, Poszukiwanie osób zaginionych, Ochrona osobista, Ochrona obiektów i sprzętu, Usługi doradcze w zakresie
prewencji kryminalnej, Usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, Usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi monitoringu, Monitoring w obiegu zamkniętym, Analizy
kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, Usługi elektronicznego monitorowania
w celach bezpieczeństwa, Informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób, Pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, Usługi odnajdywania zaginionych psów, Usługi informacyjne
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, Udzielanie informacji na temat
usług osobistych ochroniarzy, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarzy w zakresie
ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia
i osób, Usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, Usługi informacyjne w zakresie
bezpieczeństwa, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Ocena bezpieczeństwa, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa, Wynajem
urządzeń do nadzoru bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,
Zarządzanie ryzykiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem,
Usługi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych,
Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Badanie przeszłości osób, Obrona cywilna, Namierzanie zbiegów, Ocena ryzyka w zakresie ochrony, Ochrona policyjna,
Monitoring systemów bezpieczeństwa, Ratowanie ludzi, Tropienie
kradzionych pojazdów, Świadczenie usług w zakresie sprawdzania przeszłości, Śledztwa powypadkowe, Śledzenie skradzionych
przedmiotów, Służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych,
Świadczenie usług rekonesansu i nadzoru, Udzielanie informacji
związanych z usługami strażników, Usługi badania wariografem,
Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób, Usługi doradztwa związane z przygotowywaniem standardów, Usługi
kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, Usługi konsultacyjne
w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi lokalizowania skradzionych
pojazdów, Usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, Usługi odnajdywania uciekinierów, Usługi ochroniarskie w budynkach, Usługi ochrony zwierząt, Usługi policyjne, Usługi stróży nocnych, Usługi
stróżów nocnych, Usługi strażników ochrony, Usługi strażników mające na celu zapobieganie włamaniom, Usługi w zakresie monitorowania alarmów, Usługi w zakresie obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie
ochrony objęte umową, Usługi w zakresie ochrony fizycznej, Usługi
w zakresie odcisków palców, Usługi w zakresie rzeczy zagubionych,
Usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem, Usługi wykrywania
bomb, Usługi wykrywania i likwidowania ładunków wybuchowych,
Wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania i ścigania, Wynajem kamizelek kuloodpornych, Wynajem barierek przeciwtłumowych, Wypożyczanie masek ochronnych, Wypożyczanie
odzieży i sprzętu ochronnego, Wypożyczanie sprzętu bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń alarmowych.
(111) 347630
(220) 2021 05 17
(210) 529051
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) OLSZEWSKI ANDRZEJ MUZEUM SENTYMENTÓW, Kowary (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM SENTYMENTÓW kowary
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(540)

(591) jasnofioletowy, niebieski, ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 26.11.03, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Wystawa, Prezentacja pomieszczeń, eksponatów i akcesoriów związanych z życiem codziennym w Polsce w latach 19452000, Edukacja historyczna przedstawiająca życie codzienne oraz
pracę fabryki dywanów w Kowarach, Prezentacja historii nieistniejącej fabryki dywanów w Kowarach, Organizowanie zlotów motoryzacyjnych, wystaw, koncertów kameralnych, spotkań.
(111) 347631
(220) 2021 05 18
(210) 529066
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) KRÓL MAGDALENA DOBRY WOSK, Zaniemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DO-BRY wosk
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 4 Świece, Świeczki, Świece stołowe, Świece zapachowe, Świece perfumowane, Świece łojowe, Świece okolicznościowe,
Świece pływające, Świece [oświetlenie], Świece wotywne, Zestawy
świeczek, Knoty do świec, Świece w puszkach, Świece pochłaniające dym, Oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], Zapachowe
świece aromaterapeutyczne, Świece do oświetlenia, Długie cienkie świece, Świeczki do podgrzewaczy, Światełka nocne [świeczki],
Knoty do świec [oświetlenie], Wosk do wyrobu świec, Świece i knoty
do świec w celu oświetlenia, Świece o zapachu piżma, Świece do lampek nocnych, Świece o kształtach owoców, Świece i knoty do oświetlenia, Wosk pszczeli do produkcji świec, Świeczki używane jako
lampki nocne, Świece zawierające środki do odstraszania owadów,
Świeczki do dekoracji ciast, Wosk roślinny, Woski [surowce], Woski
palne, Wosk japoński [wosk z sumaka], Wosk do oświetlania, Smary,
przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, Wosk [surowiec], Wosk pszczeli,
Woski do użytku w produkcji, Knoty do zapalania, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów, świece,
świeczki, świece stołowe, świece zapachowe, świece perfumowane,
świece łojowe, świece okolicznościowe, świece pływające, świece
[oświetlenie], świece wotywne, zestawy świeczek, knoty do świec,
świece w puszkach, świece pochłaniające dym, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece do oświetlenia, długie cienkie świece, świeczki do podgrzewaczy, światełka nocne [świeczki], knoty do świec [oświetlenie], wosk
do wyrobu świec, świece i knoty do świec w celu oświetlenia, świece
o zapachu piżma, świece do lampek nocnych, świece o kształtach
owoców, świece i knoty do oświetlenia, wosk pszczeli do produkcji świec, świeczki używane jako lampki nocne, świece zawierające
środki do odstraszania owadów, świeczki do dekoracji ciast, wosk
roślinny, woski [surowce], woski palne, wosk japoński [wosk z sumaka], wosk do oświetlania, smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny,
wosk [surowiec], wosk pszczeli, woski do użytku w produkcji, knoty
do zapalania.
(111) 347632
(220) 2021 05 18
(210) 529070
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) RUTKOWSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rutkowski Biuro Detektywistyczne Security Service
(510), (511) 45 Usługi detektywistyczne, Usługi agencji detektywistycznych, Dochodzenia prowadzone przez detektywów, Usługi
doradcze w zakresie usług detektywistycznych, Usługi detektywów
sklepowych, Dochodzenia kryminalne, Doradztwo kryminalistyczne
do celów dochodzeń kryminalnych, Dochodzenia dotyczące znęca-
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nia się nad zwierzętami, Usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, Poszukiwanie osób zaginionych, Ochrona osobista, Ochrona obiektów i sprzętu, Usługi doradcze w zakresie
prewencji kryminalnej, Usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, Usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi monitoringu, Monitoring w obiegu zamkniętym, Analizy
kryminalistyczne nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, Usługi elektronicznego monitorowania
w celach bezpieczeństwa, Informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób, Pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, Usługi odnajdywania zaginionych psów, Usługi informacyjne
w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, Udzielanie informacji na temat
usług osobistych ochroniarzy, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarzy w zakresie
ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia
i osób, Usługi ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, Usługi informacyjne w zakresie
bezpieczeństwa, Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Ocena bezpieczeństwa, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa, Wynajem
urządzeń do nadzoru bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,
Zarządzanie ryzykiem związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem,
Usługi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych,
Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Badanie przeszłości osób, Obrona cywilna, Namierzanie zbiegów, Ocena ryzyka w zakresie ochrony, Ochrona policyjna,
Monitoring systemów bezpieczeństwa, Ratowanie ludzi, Tropienie
kradzionych pojazdów, Świadczenie usług w zakresie sprawdzania przeszłości, Śledztwa powypadkowe, Śledzenie skradzionych
przedmiotów, Służby bezpieczeństwa podczas imprez publicznych,
Świadczenie usług rekonesansu i nadzoru, Udzielanie informacji
związanych z usługami strażników, Usługi badania wariografem,
Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony osób, Usługi doradztwa związane z przygotowywaniem standardów, Usługi
kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, Usługi konsultacyjne
w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi lokalizowania skradzionych
pojazdów, Usługi odzyskiwania skradzionych pojazdów, Usługi odnajdywania uciekinierów, Usługi ochroniarskie w budynkach, Usługi ochrony zwierząt, Usługi policyjne, Usługi stróży nocnych, Usługi
stróżów nocnych, Usługi strażników ochrony, Usługi strażników mające na celu zapobieganie włamaniom, Usługi w zakresie monitorowania alarmów, Usługi w zakresie obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi w zakresie ochrony, Usługi w zakresie
ochrony objęte umową, Usługi w zakresie ochrony fizycznej, Usługi
w zakresie odcisków palców, Usługi w zakresie rzeczy zagubionych,
Usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem, Usługi wykrywania
bomb, Usługi wykrywania i likwidowania ładunków wybuchowych,
Wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania i ścigania, Wynajem kamizelek kuloodpornych, Wynajem barierek przeciwtłumowych, Wypożyczanie masek ochronnych, Wypożyczanie
odzieży i sprzętu ochronnego, Wypożyczanie sprzętu bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń alarmowych.

(111) 347633
(220) 2021 05 19
(210) 529100
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) DELIKATESY KROPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Brzesko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kropka DELIKATESY
(540)

(591) czerwony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
26.15.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 43 Zaopatrzenie w żywność i napoje.
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(111) 347634
(220) 2021 05 19
(210) 529106
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) JAWORSKI MICHAŁ BETTER PROFITS, Kazimierz Biskupi (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Publigo
(540)

(111) 347636
(220) 2021 05 19
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) LE THUY TRANG CAMELLIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SunDeli
(540)

(591) szary, czarny, żółty, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.07.05
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Kodowane programy, Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe,
Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do kontroli treści, Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Oprogramowanie
do prezentacji, Oprogramowanie do publikowania, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie do synchronizacji plików,
Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do technologii
biznesowych, Oprogramowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do telewizorów, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych, Oprogramowanie
komputerowe do użytku w podręcznych, przenośnych, elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach
elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wyszukiwanie danych, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie medialne, Oprogramowanie pośredniczące, Oprogramowanie rozrywkowe, Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie
systemowe, Oprogramowanie szkoleniowe, Oprogramowanie testowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie komputerowe
do handlu elektronicznego, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej,
Programy na smartfony, Programy komputerowe.

(591) żółty, pomarańczowy, zielony, czarny
(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do przyrządzania żywności.

(111) 347635
(220) 2021 05 19
(210) 529107
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) JAWORSKI MICHAŁ BETTER PROFITS, Kazimierz Biskupi (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Publigo
(510), (511) 9 Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Kodowane programy, Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe,
Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do kontroli treści, Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Oprogramowanie
do prezentacji, Oprogramowanie do publikowania, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie do synchronizacji plików,
Oprogramowanie do tabletów, Oprogramowanie do technologii
biznesowych, Oprogramowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do telewizorów, Oprogramowanie edukacyjne, Oprogramowanie firmowe, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, Oprogramowanie informatyczne do telefonów komórkowych, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe do pobrania z globalnych, komputerowych sieci informacyjnych, Oprogramowanie
komputerowe do użytku w podręcznych, przenośnych, elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach
elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wyszukiwanie danych, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie medialne, Oprogramowanie pośredniczące, Oprogramowanie rozrywkowe, Oprogramowanie serwerów, Oprogramowanie
systemowe, Oprogramowanie szkoleniowe, Oprogramowanie testowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie komputerowe
do handlu elektronicznego, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania informacjami, Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej,
Programy na smartfony, Programy komputerowe .

(111) 347637
(220) 2021 05 28
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732)	SYMFONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) symfonia
(540)

(210) 529110

(210) 529526

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08, 24.17.01, 24.17.02
(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
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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.

(111) 347638
(220) 2021 05 28
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732)	SYMFONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) symfonia Akademia
(540)

(210) 529529

(591) zielony, czarny, szary
(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 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, 41 Organizacja i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w dziedzinie biznesu,
Organizacja i prowadzenie warsztatów i szkoleń dla specjalistów
z obszaru księgowości, finansów, kadr i płac w formie stacjonarnej
i on-line, Warsztaty w celach edukacyjnych, 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.
(111) 347639
(220) 2021 05 28
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732)	SYMFONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 529534

41

(540) symfonia Między Firmami
(540)

(591) zielony, szary, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.08, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie
do wystawiania faktur, Oprogramowania komputerowe do archiwizowania dokumentacji 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 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, 35
Fakturowanie, Sporządzanie faktur, Usługi w zakresie fakturowania,
Usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, Rachunkowość, księgowość
i audyt, Skomputeryzowana księgowość, Prowadzenie księgowości
przedsiębiorstwa, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo z zakresu księgowości, 42 Usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji
danych, Usługi elektronicznego przechowywania danych w celu archiwizacji baz danych, obrazów i innych danych elektronicznych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania nie do pobrania
do analizowania danych finansowych i generowania raportów.
(111) 347640
(220) 2021 05 27
(210) 529558
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732)	SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Karta Smacznego
(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.
(111) 347641
(220) 2021 05 31
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) KMIECIK ANNA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEVYZ BOOKS
(510), (511) 41 Usługi wydawnicze.

(210) 529561
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(111) 347642
(220) 2021 05 27
(210) 529563
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732)	SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Karta Smacznego
(540)

(540)

(591) biały, granatowy
(531) 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(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.

(111) 347645
(220) 2021 05 28
(210) 529676
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) IHAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IHS INDUSTRY HAZARD ASSESSMENT SERVICE
(540)

(111) 347643
(220) 2021 05 31
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732)	SUPADY MARIUSZ, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIABLOS
(540)

(210) 529649

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie,
33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje na bazie wina,
Wina.
(111) 347644
(220) 2021 05 28
(210) 529674
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) IHAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IHS INDUSTRY HAZARD ASSESSMENT SERVICE

(591) czarny, żółty
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, informacji handlowej, usługi doradcze i konsultacyjne, dystrybucja prospektów, 37
Usługi w zakresie dostawy, montażu, nadzoru, budowy i rozbudowy,
wymiany, konserwacji instalacji odpylających, przeciwwybuchowych w procesach technologicznych, 42 Usługi w zakresie badań,
doradztwa technicznego, ekspertyz, opinii, projektowania instalacji
odpylających i przeciwwybuchowych.

(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, informacji handlowej, usługi doradcze i konsultacyjne, dystrybucja prospektów, 37
Usługi w zakresie dostawy,montażu, nadzoru, budowy i rozbudowy,
wymiany, konserwacji instalacji odpylających, przeciwwybuchowych w procesach technologicznych, 42 Usługi w zakresie badań,
doradztwa technicznego, ekspertyz, opinii, projektowania instalacji
odpylających i przeciwwybuchowych.
(111) 347646
(220) 2021 06 01
(210) 529707
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732) RADZISZEWSKI JERZY ELEGANCKO BARBERSHOP,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARBER SHOP ELEGANCKO!
(540)

(531) 02.01.05, 26.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, 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, Płyny po goleniu,
Preparaty do golenia, Perfumy, Woda kolońska, Woda perfumowana,
Zestawy kosmetyków, 44 Usługi męskich salonów fryzjerskich.
(111) 347647
(220) 2021 06 01
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) WALKIEWICZ BARTOSZ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 529716
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(540) TIW TYLKO I WYŁĄCZNIE
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 9 Dyski optyczne z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania
z Internetu, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Nagrania wideo z muzyką, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach, Płyty kompaktowe z muzyką, Muzyka cyfrowa do pobrania, Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Muzyka
cyfrowa (ładowalna), dostarczona z Internetu, Nagrane płyty kompaktowe z muzyką, 24 Tekstylia, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy.
(111) 347648
(220) 2021 06 01
(210) 529727
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) BIOFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rajkowy (PL);
TATRAPET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paniówki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) be smile
(540)

(591) zielony, czerwony, żółty
(531) 02.09.01, 02.09.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Enzymy wspomagające trawienie, do stosowania w produkcji pasz dla zwierząt, Dodatki chemiczne stosowane do produkcji
pasz zwierzęcych, Konserwanty do żywności dla zwierząt [chemiczne],
Preparaty chemiczne do użytku przy produkcji żywności dla zwierząt,
Środki przeciwzbrylające do użytku w produkcji paszy dla zwierząt,
Mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej pasz dla zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], Emulgatory stosowane w przemyśle przetwarzania
paszy, Kwasy do użytku przy przygotowywaniu pasz dla zwierząt,
Surfaktanty do użytku w produkcji pasz dla zwierząt, Dodatki biologiczne służące do przekształcania roślin w pasze rolnicze, 3 Preparaty
do pielęgnacji zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt,
Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Szampony dla zwierząt, Szampony dla zwierząt
[nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Odświeżacze zapachów dla
zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Środki do usuwania
brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt, Odświeżacze oddechu dla zwierząt, 5
Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy lecznicze do żywności dla
zwierząt, Witaminy dla zwierząt, Dodatki odżywcze do żywności dla
zwierząt, do celów medycznych, Dodatki antybiotykowe do pasz dla
zwierząt, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Preparaty nutraceutyczne dla zwierząt, Pasza
lecznicza dla zwierząt, Środki do mycia zwierząt [insektycydy], Preparaty do mycia zwierząt, Preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, Produkty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry zwierząt, Białkowe suplementy dla zwierząt, Owadobójcze szampony dla zwierząt,
Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Neutralizator zapachu
zwierząt domowych, Witaminy dla zwierząt domowych, Obroże przeciw pchłom dla zwierząt, Substancje pobudzające łaknienie dla zwierząt, Pieluchy dla zwierząt, Majtki higieniczne dla zwierząt domowych,
Jednorazowe pieluchy dla zwierząt domowych Mineralne suplementy
diety dla zwierząt, Środki wabiące dla zwierząt domowych, Preparaty
dezodoryzujące do kuwet zwierząt domowych, Preparaty farmaceutyczne na robaki u zwierząt domowych, Ziołowe maści zapobiegające
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swędzeniu dla zwierząt domowych, Suplementy odżywcze do pasz
dla zwierząt gospodarskich, Suplementy witaminowe i mineralne dla
zwierząt domowych, Suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci przekąsek, Suplementy diety dla zwierząt domowych w postaci
mieszanki napojów w proszku, Mieszanki paszowe uzupełniające, Suplementy do pasz do celów weterynaryjnych, Dodatki do paszy do celów medycznych, 31 Artykuły spożywcze zawierające fosforan służące
do karmienia zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Karmy i pasze
dla zwierząt, Karma dla zwierząt domowych, Pasza dla zwierząt tucznych Napoje dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Preparaty
spożywcze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt,
Syntetyczny pokarm dla zwierząt, Wzbogacane substancje odżywcze
dla zwierząt, Karma dla ptaków domowych, Karma dla dzikiego ptactwa, Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma dla ptaków, Karma dla
ryb, Karma dla królików, Karma dla drobiu, Karma dla gryzoni, Karma
dla koni, Karma dla złotych rybek, Karmy w puszce przeznaczone dla
psów, Karmy w puszce przeznaczone dla kotów, Mleko do stosowania
jako karma dla zwierząt, Preparaty zbożowe będące paszą dla zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, Pasza dla zwierząt tucznych, Pasze
zwierzęce zawierające siano, Pasza dla świń, Pasza dla koni, Mączka
dla zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Ziarno do żywienia zwierząt, Jadalne smakołyki dla zwierząt, Produkty do tuczenia zwierząt, Pokarmy
puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, Proteiny pszeniczne
do żywności dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych w formie
gryzaków, Produkty żywnościowe dla zwierząt na bazie mleka, Żwirek
dla kota i dla małych zwierząt, Wióry z drewna do użytku jako posłanie
dla zwierząt, Wióry z drewna do użytku jako podściółka dla zwierząt. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 347649
(220) 2021 05 31
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMOTE GUARD
(540)

(210) 529747

(591) biały, czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty
(531) 26.03.23, 26.04.12, 26.04.16, 26.01.03, 26.01.09, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie do monitoringu, Oprogramowanie
do sztucznej inteligencji, do analizy.
(111) 347650
(220) 2021 05 31
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMOTE GUARD
(540)

(210) 529748

(531) 26.01.03, 26.01.09, 26.03.23, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.05
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(510), (511) 9 Oprogramowanie do monitoringu, Oprogramowanie
do sztucznej inteligencji, do analizy.

(111) 347651
(220) 2021 05 31
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) LINC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMOTE GUARD
(540)

(210) 529749

(531) 26.01.03, 26.01.09, 26.03.23, 26.04.12, 26.04.16, 27.05.05
(510), (511) 9 Oprogramowanie do monitoringu, Oprogramowanie
do sztucznej inteligencji, do analizy.
(111) 347652
(220) 2021 06 02
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) KRYSZTOFIAK AGNIESZKA, Chełm (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SkryteSzycie PRACOWNIA HANDMADE
(540)

(210) 529762

(591) biały, zielony
(531) 09.01.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 22 Torby i worki do pakowania, przechowywania i transportu, 26 Dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne, Ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], 28 Pluszowe zabawki, Zabawki pluszowe.
(111) 347653
(220) 2021 05 31
(210) 529771
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	SINOPEC CHONGQING SVW CHEMICAL CO., LTD.,
Chongqing (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUNDY
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.02.05, 26.13.25, 26.04.05, 26.04.06
(510), (511) 1 Alkohol poliwinylowy.
(111) 347654
(220) 2021 05 31
(210) 529776
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) LANGNER PAWEŁ WWW.LANGNER-CZESCI.PL,
Radomsko (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LSP
(540)

(591) biały, niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.01.18, 29.01.12
(510), (511) 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], Awaryjne
generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części maszyn], Brzeszczoty pil [części maszyn], Chłodnice do silników, Cylindry do maszyn,
Cylindry do silników, Części hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy
[części maszyn], Czółenka [części maszyn], Diamenty szklarskie [części maszyn], Dławnice [części maszyn], Drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, Dźwigniki zębatkowe, Elektrody
do urządzeń spawalniczych, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych [pakowanie], Etykieciarki,
Filtry [części maszyn lub silników], Filtry do oczyszczania chłodzącego
powietrza, do silników, Gaźniki, Generatory elektryczności, Giętarki,
Głowice cylindrów do silników, Głowice wiertarskie [części maszyn],
Gwinciarki [do nakrętek], Iskrowniki zapłonowe, Kable sterownicze
do maszyn i silników, Klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, Kolektory wydechowe do silników, Koła maszyn, Koła szlifierskie [części
maszyn], Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części maszyn], Kosiarki, Krążki [części maszyn], Lutlampy [palniki do lutowania],
Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy napędowe, inne
niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, inne niż do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części maszyn], Łożyska do walów transmisyjnych, Łożyska kulkowe, Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska
z automatycznym smarowaniem, Maszynowy mechanizm przekładniowy, Maszyny do budowy dróg, Maszyny do cienkiego obierania
i cięcia, Maszyny do gwintowania, Maszyny na sprężone powietrze,
Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], Maszyny wirujące,
Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Mechanizmy
sterownicze do maszyn i silników, Membrany do pomp, Młotki [części
maszyn], Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, Narzędzia [części maszyn], Nawijarki mechaniczne do przewodów
giętkich, Nitownice [maszyny], Noże [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Pasy do maszyn, Obudowy [części maszyn], Palniki
gazowe do lutowania, Palniki gazowe do cięcia, Pierścienie o kulistej
powierzchni roboczej do łożysk, Pasy do silników, Piły [maszyny], Piły
o napędzie innym niż ręczny, Podajniki [części maszyn], Polerki [maszyny i urządzenia elektryczne], Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Prowadnice do maszyn, Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych,
Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie, inne
niż do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu obrotowego, inne
niż do pojazdów lądowych, Regulatory [części maszyn], Regulatory ciśnienia [części maszyn], Regulatory prędkości obrotowej do maszyn,
silników i silników elektrycznych, Rozrusznik silników, Silniki elektryczne, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Silniki na sprężone powietrze, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych, Spawarki gazowe, Spawarki
łukowe, Sprzęgła wałów [maszyny], Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, Stojany [statory], Stoły do pił [części maszyn], Strugarki
wzdłużne, Suporty [części maszyn], Szczotki [części maszyn], Szczotki
do odkurzaczy, Szczotki elektryczne, Szczotki do prądnic, Szczotki
węglowe [elektryczność], Śrubokręty elektryczne, Świece zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Świece żarowe
do silników Diesla, Tłoki [części do maszyn lub silników], Tłoki do cylindrów, Tłoki do silników, Tłumiki do silników, Tłoki do amortyzatorów,
Uchwyty [części maszyn], Urządzenia mechaniczne do nawijania, Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, Urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego
spalania, Wały korbowe, Wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Wentylatory do silników, Wały rozrządcze do silników pojazdów,
Wiertarki ręczne elektryczne, Wiertarki, Wibratory [maszyny] do celów
przemysłowych, Wieszaki [części maszyn], Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych, Zawory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], Zawory ciśnieniowe [części
maszyn], Złącza uszczelniające [części silników].
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(111) 347655
(220) 2021 05 31
(210) 529782
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESTYLACJE SA
(540)

(591) czarny, czerwony, niebieski
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Spirytus do celów przemysłowych, farmaceutycznych,
Alkohol etylowy, Spirytus surowy do celów przemysłowych jako destylat rolniczy, 4 Paliwa, paliwa na bazie alkoholu, Alkohol jako paliwo, Denaturat, 5 Spirytus do celów farmaceutycznych, 33 Wyroby
spirytusowe, spirytus konsumpcyjny, 35 Usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej: alkoholu, spirytusu do celów przemysłowych, farmaceutycznych, konsumpcyjnych, destylatu rolniczego, wyrobów spirytusowych, paliw, paliw zawierających alkohol, paliwa na bazie alkoholu
w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży, usługi w zakresie komponowania paliw (blendowania) na zlecenie osób trzecich, 39 Usługi
w zakresie magazynowania paliw ciekłych na rzecz osób trzecich .
(111) 347656
(220) 2021 05 31
(210) 529783
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESTYLARNIA MALINIEC
(540)

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Spirytus do celów przemysłowych, farmaceutycznych,
Alkohol etylowy, Spirytus surowy do celów przemysłowych jako destylat rolniczy, 4 Paliwa, paliwa na bazie alkoholu, Alkohol jako paliwo, Denaturat, 5 Spirytus do celów farmaceutycznych, 33 Wyroby
spirytusowe, spirytus konsumpcyjny, 35 Usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej: alkoholu, spirytusu do celów przemysłowych, farmaceutycznych, konsumpcyjnych, destylatu rolniczego, wyrobów spirytusowych, paliw, paliw zawierających alkohol, paliwa na bazie alkoholu
w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży, usługi w zakresie komponowania paliw (blendowania) na zlecenie osób trzecich, 39 Usługi
w zakresie magazynowania paliw ciekłych na rzecz osób trzecich.
(111) 347657
(220) 2021 05 31
(210) 529784
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) DESTYLACJE SPÓŁKA AKCYJNA, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DESTYLARNIA FALMIEROWO
(540)

(591) czarny, czerwony, zielony
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Spirytus do celów przemysłowych, farmaceutycznych,
Alkohol etylowy, Spirytus surowy do celów przemysłowych jako destylat rolniczy, 4 Paliwa, paliwa na bazie alkoholu, Alkohol jako paliwo, Denaturat, 5 Spirytus do celów farmaceutycznych, 33 Wyroby
spirytusowe, spirytus konsumpcyjny, 35 Usługi w zakresie sprzedaży
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hurtowej: alkoholu, spirytusu do celów przemysłowych, farmaceutycznych, konsumpcyjnych, destylatu rolniczego, wyrobów spirytusowych, paliw, paliw zawierających alkohol, paliwa na bazie alkoholu
w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży, usługi w zakresie komponowania paliw (blendowania) na zlecenie osób trzecich, 39 Usługi
w zakresie magazynowania paliw ciekłych na rzecz osób trzecich.

(111) 347658
(220) 2021 06 02
(210) 529794
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540) CHEETOS HASHTAGS
(510), (511) 30 Gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziaren, kukurydzy, zbóż lub ich mieszanki, w tym chipsy kukurydziane, chipsy tortilla, chipsy z pity, chrupki ryżowe, wafle ryżowe, krakersy ryżowe, krakersy, precelki, chrupki, kukurydza prażona [popcorn],
sosy typu dip do przekąsek, sosy salsa, batony, Przekąski i chipsy
na bazie ryżu, Przekąski i batony na bazie zbóż, Sosy, Przekąski na bazie ziaren, Przekąski chlebowe, Przekąski i chipsy na bazie kukurydzy,
Przekąski i chipsy na bazie mąki, Chipsy bajglowe.
(111) 347659
(220) 2021 06 02
(210) 529821
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) VERONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wąbrzeźno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VERONI
(510), (511) 21 Porcelana, Porcelana ozdobna, Porcelanowe jajka,
Wyroby porcelanowe, Rzeźby porcelanowe, Tabliczki porcelanowe,
Szyldy porcelanowe, Porcelanowe popiersia, Doniczki porcelanowe,
Kubki porcelanowe, Żardyniery porcelanowe, Pudełka z porcelany,
Posągi z porcelany, Rzeźby z porcelany, Figurki z porcelany, Statuetki z porcelany, Bibeloty z porcelany, Popiersia z porcelany, Ozdoby z porcelany, Kubki z porcelany, Porcelanowa zastawa stołowa,
Ozdobne wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby porcelanowe,
Porcelanowe żardyniery [donice], Skarbonki-świnki z porcelany, Naczynia obiadowe z porcelany, Zdobione wyroby z porcelany, Posągi
z porcelany chińskiej, Rzeźby wykonane z porcelany, Bibeloty z porcelany [posągi], Statuetki z chińskiej porcelany, Figurki wykonane
z porcelany, Bibeloty [posągi] z porcelany, Krasnale ogrodowe z porcelany, Wyroby artystyczne z porcelany, Kubki z chińskiej porcelany,
Kubki wykonane z porcelany, Doniczki ozdobne z porcelany, Ozdoby
ścienne z porcelany, Podkładki porcelanowe pod szklanki, Porcelanowe ozdoby na ciasta, Podkładki porcelanowe pod naczynia, Termoizolowane naczynia domowe z porcelany, Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Ozdobne figurki wykonane z porcelany, Figurki
wykonane z porcelany kostnej, Ozdobne rzeźby wykonane z porcelany, Ozdobne modele wykonane z porcelany, Modele [ozdoby]
zrobione z porcelany, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte
w tej klasie, Zastawa stołowa z porcelany kostnej [inna niż sztućce],
Dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, Przemysłowe pojemniki
opakowaniowe z porcelany, Ozdoby wykonane z porcelany [bibeloty], Artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, Szyldy z porcelany lub ze szklą, Popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, Kubki
wykonane z cienkiej porcelany kostnej, Modele pojazdów [ozdoby]
wyrabiane z porcelany, Naczynia do pieczenia wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne 3D wykonane z porcelany, Szklane filiżanki,
szklanki, kieliszki, Karafki ze szkła, Miski ze szkła, Szklane popiersia,
Popiersia szklane, Szklane karafki, Ozdoby szklane, Rzeźby szklane,
Figurki szklane, Kubki szklane, Butle szklane, Naczynia ze szkła, Wazony ze szkła, Figurki ze szkła, Szklane naczynia żaroodporne, Talerze ze szkła, Wyroby szklane malowane, Kryształ [wyroby szklane],
Ozdobne donice szklane, Szklana zastawa stołowa, Słoiki, dzbanki
szklane, Szklanki [naczynia do picia], Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, Zastawa stołowa obiadowa, Serwisy [zastawy stołowe],
Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Podstawki pod szklanki [zastawa
stołowa], Talerze [część zastawy stołowej] z żelu krzemionkowego,
Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zastawa stołowa,
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne i zastawa
stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Serwisy do herbaty, Ce-
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ramiczna zastawa stołowa, Ceramiczne serwisy do kawy, Ceramiczne
statuetki, Figurki ceramiczne, Garnki ceramiczne, Pudełka z ceramiki,
Ozdobne donice ceramiczne, Naczynia kuchenne ceramiczne, Ceramika do użytku kuchennego, Kubki wykonane z ceramiki, Skarbonki-świnki z ceramiki, Rzeźby ceramiczne, Statuy ceramiczne, Ceramiczne statuy, Rondle ceramiczne, Misy ceramiczne, Kubki ceramiczne,
Tabliczki ceramiczne, Naczynia ceramiczne, Ceramiczne skarbonki,
Donice ceramiczne, Ceramiczne ozdoby, Ozdoby ceramiczne, Ceramiczne popiersia, Pudelka ceramiczne, Figurki wykonane z ceramiki,
Ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych,
Moździerze ceramiczne w stylu japońskim [suribachi], Dekoracje
ścienne 3D wykonane z ceramiki, Naczynia do pieczenia wykonane
z ceramiki, Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Termoizolowane naczynia domowe z ceramiki, Krasnale ogrodowe ceramiczne [gnomy], Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
i szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła,
Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Statuetki
z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Ceramiczna zastawa stołowa,
35 Usługi sprzedaży detalicznej hurtowej w zakresie następujących
towarów: Porcelana, Porcelana ozdobna, Porcelanowe jajka, Wyroby
porcelanowe, Rzeźby porcelanowe, Tabliczki porcelanowe, Szyldy
porcelanowe, Porcelanowe popiersia, Doniczki porcelanowe, Kubki
porcelanowe, Żardyniery porcelanowe, Pudelka z porcelany, Posągi
z porcelany, Rzeźby z porcelany, Figurki z porcelany, Statuetki z porcelany, Bibeloty z porcelany, Popiersia z porcelany, Ozdoby z porcelany, Kubki z porcelany, Porcelanowa zastawa stołowa, Ozdobne
wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby porcelanowe, Porcelanowe
żardyniery [donice], Skarbonki-świnki z porcelany, Naczynia obiadowe z porcelany, Zdobione wyroby z porcelany, Posągi z porcelany chińskiej, Rzeźby wykonane z porcelany, Bibeloty z porcelany
[posągi], Statuetki z chińskiej porcelany, Figurki wykonane z porcelany, Bibeloty [posągi] z porcelany, Krasnale ogrodowe z porcelany,
Wyroby artystyczne z porcelany, Kubki z chińskiej porcelany, Kubki
wykonane z porcelany, Doniczki ozdobne z porcelany, Ozdoby ścienne z porcelany, Podkładki porcelanowe pod szklanki, Porcelanowe
ozdoby na ciasta, Podkładki porcelanowe pod naczynia, Termoizolowane naczynia domowe z porcelany, Serwisy do kawy z porcelany,
Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Ozdobne figurki wykonane
z porcelany, Figurki wykonane z porcelany kostnej, Ozdobne rzeźby
wykonane z porcelany, Ozdobne modele wykonane z porcelany, Modele [ozdoby] zrobione z porcelany, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty i szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, Zastawa stołowa z porcelany kostnej [inna niż sztućce], Statuy
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Popiersia z porcelany,
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Dzieła sztuki
z porcelany, terakoty i szkła, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe
z porcelany, Ozdoby wykonane z porcelany [bibeloty], Artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, Szyldy z porcelany lub ze szkła,
Popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, Kubki wykonane z cienkiej
porcelany kostnej, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z porcelany, Naczynia do pieczenia wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne
3D wykonane z porcelany, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Karafki
ze szkła, Miski ze szkła, Szklane popiersia, Popiersia szklane, Szklane
karafki, Ozdoby szklane, Rzeźby szklane, Figurki szklane, Kubki szklane, Butle szklane, Naczynia ze szkła, Wazony ze szkła, Figurki ze szkła,
Szklane naczynia żaroodporne, Talerze ze szkła, Wyroby szklane malowane, Kryształ [wyroby szklane], Ozdobne donice szklane, Szklana
zastawa stołowa, Słoiki, dzbanki szklane, Szklanki [naczynia do picia],
Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, Zastawa stołowa obiadowa,
Ceramiczna zastawa stołowa, Serwisy [zastawy stołowe], Zastawa
stołowa, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Serwisy
do kawy [zastawa stołowa], Podstawki pod szklanki [zastawa stołowa], Talerze [część zastawy stołowej] z żelu krzemionkowego, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne i zastawa stołowa,
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Serwisy do herbaty, Ceramiczne
serwisy do kawy .

(111) 347660
(220) 2021 06 01
(210) 529841
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POZIOM 1959 restauracja
(540)

(591) biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.07.01
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi (snack-bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele,
Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc
w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje
miejsc w hotelach, Stołówki, Organizowanie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie urządzeń do gotowania,
Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, organizowanie
obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), prowadzenie hoteli,
kawiarni, kempingów i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie
noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
i ich dostawa, rezerwacje hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej
i szklanej zastawy stołowej.
(111) 347661
(220) 2021 06 02
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	EDIBA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STRZAŁ NA BRAMKĘ
(540)

(210) 529849

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 21.03.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych) i obrazowych utrwalone na nośnikach, Publikacje
w formie elektronicznej do pobrania, Dane zapisane elektronicznie,
Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Publikacje elektroniczne, E-booki, Oprogramowanie do małej
poligrafii komputerowej [desktop publishing], Edukacyjne programy
komputerowe dla dzieci, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Książki dla dzieci, Książki,
Książki upominkowe, Okładki książek, Obwoluty papierowe na książki, Książki z opowiadaniami, Periodyki [czasopisma], 41 Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Publikowanie książek
edukacyjnych, Publikowanie tekstów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Dostarczanie informacji dotyczących książek,
Usługi w zakresie publikowania online, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
Publikowanie książek, Publikowanie multimedialne książek, Edukacja,
Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, Publikowanie opowiadań, Usługi w zakresie publikacji
książek, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze).
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(111) 347662
(220) 2021 06 02
(210) 529882
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORLEN w ruchu
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych, napojów, gotowych potraw, hot-dogów oraz prasy, 43 Usługi gastronomiczne, Bary szybkiej obsługi, Kawiarnie.
(111) 347663
(220) 2021 06 02
(210) 529888
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) Tving Co.,Ltd., Seul (KR)
(540) (znak słowny)
(540) TVING
(510), (511) 38 Usługi nadawania programów telewizyjnych na abonament, Usługi transmisji wiadomości, Transmisja danych, audio,
wideo, gier i treści multimedialnych na żądanie, Usługi przesyłania
strumieniowego multimediów cyfrowych, Usługi przesyłania strumieniowego treści multimedialnych na rzecz osób trzecich, Zapewnianie dostępu do mobilnych portali internetowych, Transmisja wiadomości tekstowych i wideo za pośrednictwem aplikacji
na urządzenia mobilne, Usługi przesyłania strumieniowego wideo,
Elektroniczna transmisja wiadomości do obsługi informacji zakupowej, Udostępnianie czatów on-line, Usługi transmisji satelitarnej
i transmisji telewizyjnej, Usługi transmisji drogą kablową, Nadawanie treści filmowych i telewizyjnych za pośrednictwem sieci łączności ruchomej, Usługi transmisji internetowej, Zapewnienie dostępu
do cyfrowych serwisów muzycznych w Internecie, Transmisja treści
wizualnych przez Internet, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie programów telewizyjnych z wykorzystaniem usług telewizji wideo na żądanie i payper-view, Nadawanie
wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego
obejmującego programy wideo na żądanie, Nadawanie programów
telewizji kablowej, Transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie
programów telewizyjnych, Transmisja treści multimedialnych za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, Wynajem maszyn i urządzeń
telekomunikacyjnych, Wynajem sprzętu nadawczego, Wynajem dekoderów.
(111) 347664
(220) 2021 06 07
(210) 529890
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WP Sales Booster
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
komputerowe do reklamy, Oprogramowanie marketingowe do wyszukiwania, Elektroniczne bazy danych, Programy komputerowe
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych
on-line, Interfejsy komputerowe, Monitory [programy komputerowe], Publikacje elektroniczne, do pobrania, Aplikacje komputerowe
do pobrania, Zapisane pliki danych, Pliki muzyczne, graficzne i multimedialne do pobrania, 35 Aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza
reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Badania rynku do celów reklamowych,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie usług
reklamowych i promocyjnych, Dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Dystrybucja materiałów reklamowych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych
lub reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą,
Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Ocena
skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców,
Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Kampanie prospectingowe, Organizowanie programów lojalnościowych
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja
materiałów reklamowych i reklam, Promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Przygo-
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towywanie kampanii reklamowych, Publikacja treści reklamowych,
Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi badawcze
w zakresie reklamy i marketingu, Usługi dopasowywania w ramach
sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, Usługi
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Usługi reklamowe, promocyjne
i public relations, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości
korporacyjnej i tożsamości marki, Administrowanie dotyczące marketingu, Analiza trendów marketingowych, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni,
Marketing cyfrowy, Marketing referencyjny, Marketing ukierunkowany, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakresie
pozycjonowania marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki,
Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, Usługi zarządzania bazami danych, Przetwarzanie danych, 38
Elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych
dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Usługi
transmisji cyfrowej, Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Elektroniczne przesyłanie programów komputerowych
za pośrednictwem Internetu, Dzierżawa czasu dostępu do witryn
internetowych [isp], Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Transmisja danych
i nadawanie danych, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie komputerowej bazy danych, Udostępnianie
usług czatu głosowego, Udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów porozumiewanie się w czasie rzeczywistym, 42 Programowanie oprogramowania do reklamy
online, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Hosting
elektronicznych przestrzeni pamięciowych w Internecie do reklamowania towarów i usług, Hosting komputerowych baz danych,
Opracowywanie baz danych, Udostępnianie online oprogramowania
nie do pobrania, Udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, Oprogramowanie jako usługa SaaS, Usługi
inżynieryjne w zakresie programowania komputerowego, Usługi
wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich.

(111) 347665
(220) 2021 06 07
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) PIPAŁA AMANDA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Goldbrudherbs
(540)

(210) 529894

(591) zielony, beżowy
(531) 26.01.02, 26.01.15, 03.02.01, 03.02.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 347666
(220) 2021 06 04
(210) 529895
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EVITY
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(540)

(591) szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.08, 26.04.04
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakresie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksówką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie usług w zakresie
zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, Przewożenie,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikację online, Skomputeryzowane usługi rezerwacji
w zakresie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.
(111) 347667
(220) 2021 06 04
(210) 529897
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EVITY
(540)

(591) szary
(531) 29.01.06, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakresie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksówką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie usług w zakresie
zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, Przewożenie,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikację online, Skomputeryzowane usługi rezerwacji
w zakresie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.
(111) 347668
(220) 2021 06 02
(210) 529932
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) CAT MOSOLF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ciemno-Gnojna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cmpl
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony, jasnoniebieski
(531) 26.02.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13

(510), (511) 12 Autobusy, Autokary, Ciężarówki, Ciężarówki transportowe, Części i akcesoria do pojazdów, Części i akcesoria do pojazdów
lądowych, Części konstrukcyjne do ciężarówek, Części konstrukcyjne
do samochodów, Lądowe pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy mechaniczne, Pojazdy, Pojazdy do podróżowania drogą lądową,
Pojazdy do poruszania się po lądzie, Pojazdy do poruszania się drogą
lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, Pojazdy do poruszania się,
Pojazdy do przewozu ładunków, Pojazdy do przewozu pasażerów,
Pojazdy do użytku na lądzie, Pojazdy drogowe [do transportu], Pojazdy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Pojazdy i środki transportu, Pojazdy mechaniczne, Samochody, Samochody elektryczne, Samochody hybrydowe, Samochody osobowe, Samochody osobowe i części
konstrukcyjne do nich, Samochody półciężarowe, Urządzenia do poruszania się po lądzie, 35 Usługi administracyjne w zakresie odpraw
celnych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Zarządzanie flotą pojazdów
[dla osób trzecich], 36 Gwarancje w zakresie pojazdów, Organizowanie płatności opłat celnych, Organizowanie zbierania opłat celnych,
Organizowanie zwrotu opłat celnych, Usługi gwarancyjne w zakresie
pojazdów drogowych, Usługi podatkowe i celne, Usługi w zakresie
zwrotu opłat celnych, Zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi pojazdami lądowymi, 37 Czyszczenie pojazdów,
Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, Instalowanie części do pojazdów, Instalowanie
gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie urządzeń
do zabezpieczania pojazdów, Instalowanie wyposażenia samochodowego, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Kompleksowe czyszczenie samochodów, Konserwacja części i akcesoriów do komercyjnych lądowych pojazdów silnikowych, Konserwacja i naprawa opon,
Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja i naprawa silników, Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, Konserwacja lub
naprawa pojazdów samochodowych, Konserwacja pojazdów, Konserwacja pojazdów mechanicznych, Konserwacja samochodów,
Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Konserwacja, serwis, strojenie i naprawa silników, Konserwacja silników spalinowych, Kontrola
pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji, Kontrola pojazdów
przed przeprowadzeniem naprawy, Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą, Konwersja pojazdów [silniki], Lakierowanie, Malowanie pojazdów mechanicznych, Malowanie samochodów, Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, Montaż
[instalowanie] części do pojazdów, Mycie pojazdów, Mycie pojazdów
mechanicznych, Naprawa ciężarówek, Naprawa elementów silników,
Naprawa i konserwacja automatycznych skrzyni biegów, Naprawa
i konserwacja części podwozia oraz nadwozia pojazdów, Naprawa
i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja pojazdów
mechanicznych i silników do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów
elektrycznych, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych,
ich części oraz silników, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, Naprawa i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, Naprawy i konserwacja samochodów, Naprawy
i obsługa samochodów, Naprawy przyczep, Naprawy samochodów,
Obsługa i naprawy pojazdów silnikowych, Odnawianie pojazdów,
Organizowanie naprawy pojazdów, Organizowanie konserwacji silników pojazdów lądowych, Organizowanie naprawy silników pojazdów lądowych, Organizowanie wstawiania szyb do wymiany w pojazdach, Polerowanie [czyszczenie] pojazdów, Polerowanie
pojazdów, Polerowanie samochodów, Przegląd pojazdów, Przegląd
samochodów, Przegląd silników, Regeneracja silników, Regulacja silników, Regulacja [tuning] pojazdów, Remont pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją samochodów, Usługi doradcze w zakresie konserwacji pojazdów, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów, Usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych, Usługi
tuningu pojazdów, Usługi w zakresie konserwacji pojazdów silnikowych, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, 39 Czarterowanie
pojazdów do transportu, Doradztwo w dziedzinie usług transportowych świadczone przez centra obsługi, telefonicznej i infolinie, Dostarczanie dokumentów, Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Dostarczanie ładunków drogą lądową, Dostarczanie
pojazdów, Dostarczanie przesyłek, Dostarczanie towarów, Dostawa
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towarów, Dostawa towarów drogą kolejową, Dzierżawa magazynów,
Dzierżawa samochodów ciężarowych, Informacja o magazynowaniu, Informacja o transporcie, Informacja o składowaniu, Kontraktowy wynajem pojazdów, Kontrola towarów przeznaczonych do transportu, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Ładowanie towarów,
Logistyka transportu, Magazynowanie, Magazynowanie celne, Magazynowanie części pojazdów, Magazynowanie części, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie ładunków, Magazynowanie
ładunku przed transportem, Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Nawigacja (ustalanie położenia,
wytyczanie trasy), Obsługa ładunków, Odbieranie i dostarczanie paczek i towarów, Odbieranie ładunku, Odbieranie paczek, Odbieranie
paczek drogą lądową, Odbiór, transport i dostawa towarów, Organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, Organizacja
wynajmu pojazdów, Organizowanie holowania, Organizowanie
i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską i, powietrzną, Organizowanie odbierania towarów, Organizowanie rozładunku towarów, Organizowanie składowania towarów, Organizowanie transportu, Organizowanie transportu drogą lądową morską
i powietrzną, Organizowanie transportu ładunków, Organizowanie
transportu towarów, Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wynajmu samochodów, Organizowanie wynajmu wszelkich
środków transportu, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Pakowanie, Pakowanie artykułów do transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Pakowanie ładunków, Pakowanie towarów, Pakowanie
towarów podczas transportu, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Przechowywanie części do pojazdów mechanicznych, Przechowywanie ładunków po ich transporcie, Przechowywanie ładunku
przed przewozem, Przechowywanie pojazdów, Przechowywanie towarów pod zamknięciem celnym, Przewóz ładunków, Przewóz samochodami ciężarowymi, Przewóz towarów, Przewożenie, Przewożenie
i dostarczanie towarów, Rozładunek towarów, Składowanie, Składowanie i dostarczanie towarów, Składowanie ładunków, Składowanie
towarów, Składowanie towarów przed i po transporcie, Składowanie
towarów w transporcie, Spedycja, Spedycja ładunków, Spedycja towarów, Składowanie towarów, Transport, Transport dokumentów,
Transport drogowy, Transport drogowy ładunków, Transport i dostawy towarów, Transport i składowanie, Transport i składowanie towarów, Transport kolejowy, Transport lądowy, Transport ładunków,
Transport ładunku drogą lądową, Transport ładunku pojazdem lądowym, Transport pojazdami do ciężkich ładunków, Transport pojazdów, Transport pojazdów mechanicznych, Transport samochodami
ciężarowymi, Transport samochodowy, Transport towarów, Transport towarów koleją, Usługi nawigacji transportu, Transport wynajętych samochodów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Udzielanie informacji dotyczących transportu ładunków, Udzielanie
informacji dotyczących pośrednictwa w przewozie ładunków, Udzielanie informacji na temat transportu samochodowego, Udzielanie
informacji na temat usług kierowanie pojazdami, Udzielanie informacji o usługach tymczasowego składowania, Udzielanie Informacji
związanych z usługami rozładunku towarów, Udzielanie informacji
związanych z usługami magazynowania, Udzielanie porad związanych z usługami spedycyjnymi, Umieszczanie ładunku w pojazdach,
Usługi agencji spedycyjnej, Usługi agencji spedycji towarów, Usługi
agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, Usługi doradcze w zakresie magazynowania towarów, Usługi
doradcze związane z transportem towarów, Usługi doradcze związane z transportem drogowym, Usługi dostarczania ładunków, Usługi
dostawcze, Usługi informacyjne związane z transportem, Usługi informacyjne związane z przechowywaniem, Usługi informacyjne
związane z transportem towarów, Usługi kierowców, Usługi ładowania, Usługi prowadzenia pojazdów, Usługi przeładunkowe, Usługi
przewozu, Usługi przewozowe towarów, Usługi przewoźnika, Usługi
przewozu ładunków, Usługi rozładowywania i przepakowywania,
Usługi składów w zakresie przechowywania pojazdów, Usługi składowania, Usługi składowania towarów, Usługi spedycji, Usługi spedycji ładunku drogą lądową, Usługi spedycyjne, Usługi transportowe, Usługi transportu drogowego ładunków, Usługi transportu
drogowego, Usługi transportu ładunków, Usługi transportu pojazdami silnikowymi, Usługi transportu pojazdami, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], Usługi w zakresie organizowania transportu,
Usługi w zakresie organizowania transportu drogowego, Usługi
w zakresie rozładunku towarów, Usługi w zakresie spedycji towarów,
Usługi w zakresie transportu towarów, Usługi w zakresie transportu
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samochodami ciężarowymi, Usługi wynajmu lądowych pojazdów
silnikowych, Usługi wynajmu pojazdów silnikowych, Usługi wynajmu
pojazdów samochodowych, Usługi wynajmu samochodów, Usługi
wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Usługi związane z magazynowanie towarów, Wynajem ciężarówek i przyczep,
Wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, Wynajem
pojazdów, Wynajem pojazdów ciężarowych, Wynajem pojazdów silnikowych, Wynajem pojazdów transportowych na umowę, Wynajem
pojazdów transportowych, Wynajem pojazdów z kierowcą, Wynajem przyczep, Wynajem przyczep do przewozu samochodów, Wynajem samochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem
silnikowych pojazdów lądowych, Wynajmowanie transportu drogowego, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wypożyczanie, zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek, Wypożyczanie przyczep,
Wypożyczanie przyczep drogowych, Wypożyczanie przyczep samochodowych, Wypożyczanie samochodów, Wypożyczanie środków
transportu, Załadunek i rozładunek towarów.

(111) 347669
(220) 2021 06 02
(210) 529933
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732)	SALKON SALLER POLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Marino
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony, żółty
(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.01.03, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Bankowość, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
Tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 347670
(220) 2021 06 02
(210) 529938
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732)	S-LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) appartme
(540)

(591) fioletowy
(531) 26.13.25, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.05
(510), (511) 9 Czujniki, Urządzenia telekomunikacyjne, Przekaźniki,
Wielofunkcyjne przyciski dotykowe, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje mobilne, 38 Telekomunikacja, Usługi sieci telekomunikacyjnych .
(111) 347671
(220) 2021 06 07
(210) 529962
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fundamax
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Środki sanitarne do celów
medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
do celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze,
Ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.
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(111) 347672
(220) 2021 06 09
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732)	AC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) supla.org
(540)
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(210) 530039

(111) 347675
(220) 2021 06 10
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732) WŁASIŃSKA KATARZYNA, Konarzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DR LUCY
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.11.03, 01.13.15, 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Elektryczne i elektroniczne urządzenia i aparaty do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku i obrazu, Elektryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne
urządzenia pomiarowe, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe
i przeciwpożarowe, Sygnalizatory świetlne, dźwiękowe, mechaniczne, Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, Oprogramowanie
informatyczne na powszechnie dostępnych nośnikach informacji,
Programy komputerowe ładowalne i nagrane, Oprogramowanie
systemowe komputerów, Komputery i sprzęt komputerowy, domofony, wideofony, 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
internetu, Organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, Usługi pośrednictwa handlowego, Kojarzenie
kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych,
Sprzedaż w systemie tradycyjnym i poprzez internet: elektrycznych
i elektronicznych urządzeń i aparatów do rejestrowania, odtwarzania
oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektrycznych i elektronicznych
urządzeń kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń pomiarowych, elektrycznych instalacji przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, sygnalizatorów świetlnych, dźwiękowych, mechanicznych, urządzeń do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowania
informatycznego na powszechnie dostępnych nośnikach informacji,
programów komputerowych ładowalnych i nagranych, oprogramowania systemowego komputerów, komputerów i sprzętu komputerowego, domofonów, wideofonów, 37 Usługi montażowe z zakresu
inteligentnych instalacji elektrycznych i elektronicznych, sieci teleinformatycznych, systemów audio i wideo, systemów alarmowych,
systemów kontroli dostępu, systemów telewizji wewnętrznej budynku, systemów automatyki budynku, sieci komputerowych, Usługi
z zakresu uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego systemów do obsługi inteligentnego budynku, 42 Usługi
z zakresu projektowania: inteligentnych instalacji, automatyki budynku, sieci komputerowych, systemów bezpieczeństwa, systemów
audio i wideo oraz doradztwo w tym zakresie.
(111) 347673
(220) 2021 06 09
(210) 530043
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DABICOR
(510), (511) 5 Leki przeciwzakrzepowe, Preparaty farmaceutyczne
do leczenia chorób sercowo-naczyniowych, Leki dla ludzi, Produkty
farmaceutyczne do leczenia hipercholesterolemii.
(111) 347674
(220) 2021 06 09
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732) POLFARMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Kutno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AGRETIC

(510), (511) 5 Leki przeciwzakrzepowe, Leki dla ludzi, Leki przeznaczone do leczenia chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych, Leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu
zastoinowej niewydolności serca (ZNS), Leki sercowo-naczyniowe
stosowane w zawale mięśnia sercowego, Suplementy diety.

(210) 530044

(210) 530049

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Mydła, Szampony, Środki perfumeryjne i zapachowe,
Naturalne środki perfumeryjne, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne
do kąpieli i prysznicowe, Sole do kąpieli, Olejki eteryczne, Środki
do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych, Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt,
Kosmetyki dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, 5
Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Lecznicze balsamy,
Preparaty i substancje weterynaryjne, Dodatki do paszy do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki grzybobójcze, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Obroże
przeciwpchelne, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Obroże
przeciw pchłom dla zwierząt, Rozpylacze przeciwpchelne, Lecznicze
szampony dla zwierząt domowych, Suplementy witaminowe dla
zwierząt, Suplementy witaminowe i mineralne dla zwierząt domowych, Medyczne dodatki do żywności do użytku weterynaryjnego,
Lecznicze dodatki do żywności, Lecznicze wyciągi ziołowe do celów
medycznych, Napary lecznicze, Suplementy lecznicze do żywności
dla zwierząt, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Preparaty higieniczne do sterylizacji, Preparaty higieniczne
do celów weterynaryjnych, Majtki higieniczne dla zwierząt domowych, Pasy higieniczne, Bandaże higieniczne, Wchłaniające artykuły
higieniczne, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty
higieniczne do celów medycznych, Preparaty higieniczne do użytku
medycznego, 18 Smycze dla zwierząt, Obroże, Kagańce, Okrycia
dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Uprząż konna, Wędzidła dla zwierząt [uprząż], 21 Klatki dla ptaków, Klatki dla ptaków
domowych, Wanienki dla ptaków, Pojemniki na karmę dla ptaków,
28 Zabawki dla zwierząt, Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla
zwierząt domowych, Zabawki i gry dla zwierząt domowych, 31 Puszkowane pożywienie dla psów, Żywe zwierzęta, Karma dla zwierząt
domowych, Nasiona roślin strączkowych [karma dla zwierząt], Mleko do stosowania jako karma dla zwierząt, Karma dla kotów, Karma
dla ptaków, Karma dla ryb, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
i artykułami weterynaryjnymi, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podściółką dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, 43 Pensjonaty
dla zwierząt, 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt domowych, Usługi doradcze związane
z opieką nad zwierzętami domowymi, Usługi w zakresie opieki nad
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zwierzętami domowymi, Usługi doradcze związane z opieką nad
zwierzętami, Pielęgnacja urody zwierząt, Usługi kosmetyczne dla
zwierząt, Higiena i pielęgnacja urody zwierząt, Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych, Usługi mycia zwierząt domowych,
Strzyżenie zwierząt.

(111) 347676
(220) 2021 06 10
(210) 530064
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) K&B DEVELOPMENT E. BARCZAK, Ł. KLOC SPÓŁKA JAWNA,
Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) blue diamond
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów, balów,
kongresów, szkoleń, sympozjów, kursów i konferencji, organizowanie i prowadzenie przyjęć, targów i wystaw związanych z edukacją
i kulturą, konkursów i zawodów, loterii, imprez firmowych i plenerowych, organizacja i prowadzenie wyjazdów i imprez integracyjnych,
organizacja i prowadzenie obozów i zawodów sportowych, usługi
obiektów sportowych, w tym wyciągów narciarskich, basenów, parków linowych i ścianek wspinaczkowych, organizacja i prowadzenie
obozów wakacyjnych, wypożyczanie sprzętu i urządzeń audiowizualnych, oświetleniowych, nagłaśniających i wyposażenia dla potrzeb
koncertów oraz targów i wystaw edukacyjno-kulturalnych, organizowanie ogródków zabaw dla dzieci, pokazów kaskaderskich, sportów ekstremalnych, turniejów rycerskich, przedstawień teatralnych,
występów muzycznych, spektakli laserowych i pirotechnicznych,
parki rozrywki, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, fotografowanie, filmowanie, gimnastyka (instruktaż), prowadzenie kasyn i salonów gier hazardowych, obsługa sal gry, obsługa gier
w systemie on-line, prowadzenie klubów bilardowych, usługi rozrywki, usługi związane z organizacją imprez karaoke, usługi klubowe
(nauczanie lub rozrywka), kluby zdrowia, kluby nocne, usługi edukacyjne, usługi rekreacji, kluby fitness, obsługa pól golfowych, obsługa
sal kinowych, wypożyczanie sprzętu radiowego, telewizyjnego oraz
hi-fi, usługi zespołów muzycznych, publikowanie książek i tekstów
innych niż reklamowe, studia filmowe, studia nagrań, wynajmowanie
stadionów, tłumaczenia, usługi reporterskie, wynajmowanie kortów
tenisowych, wypożyczanie quadów, rowerów, sprzętu do paintballa
i nordic walking, wypożyczanie sprzętu narciarskiego, wypożyczanie
sprzętu i gier sportowych, informacje o wypoczynku i rozrywce, usługi związane z organizacją wypoczynku, tresura zwierząt, prowadzenie szkółek jazdy konnej, jazdy narciarskiej, przejażdżki powozami,
kuligi, wędkarstwo, myślistwo sportowe i rekreacyjne, organizowanie polowań, 43 Hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe, domy wypoczynkowe, domy turystyczne, schroniska młodzieżowe, kempingi
i obozowiska, rezerwacje miejsc w hotelach i innych placówkach,
restauracje, kawiarnie, bary, wynajmowanie sal zwłaszcza na posiedzenia, szkolenia oraz imprezy, wynajmowanie domków letniskowych oraz sprzętu rekreacyjnego, usługi cateringowe, wypożyczanie
namiotów i innych konstrukcji przenośnych, wypożyczanie mebli,
w tym mebli ogrodowych, cateringowych i konferencyjnych, bielizny
stołowej, naczyń i sztućców, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi w zakresie wyposażenia
i urządzeń kempingowych, hotele dla zwierząt, 44 Usługi medyczne,
Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Fizjoterapia, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Salony masażu, odnowy biologicznej i spa, sauny, solaria, aromaterapia,
salony fryzjerskie, salony piękności, manicure, pedicure, tatuowanie,
usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem, hodowla
zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne dla zwierząt, układanie kompozycji
kwiatowych, placówki rekonwalescencji, sanatoria, pomoc medyczna, kliniki medyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych.
(111) 347677
(220) 2021 06 10
(210) 530065
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) BIERNACKI GRZEGORZ, ZAJĄC WOJCIECH GRANITAN
SPÓŁKA CYWILNA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GRANISPA
(510), (511) 11 Baterie kranowe, Baterie prysznicowe, Jednouchwytowe baterie umywalkowe, Baterie do umywalek, Spryskiwacze
do baterii, Baterie do wanien, Baterie sztorcowe do umywalek,
Uchwyty do baterii kranu, Baterie mieszające do umywalek, Rozpy-
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lacze nakładane na baterie łazienkowe, Baterie mieszające do rur
wodociągowych, Zlewozmywaki kuchenne, Rozpylacze do zlewów
kuchennych, Armatury łazienkowe, Umywalki łazienkowe, Akcesoria
łazienkowe, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Umywalki
łazienkowe na postumencie, Dysze do aparatury łazienkowej, Armatura łazienkowa do kontroli wody, Instalacje łazienkowe służące
do dostarczania wody, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Zlewozmywaki, Zlewozmywaki w obudowie, Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, Zlewy metalowe, Dozowniki
środków dezynfekujących do łazienek, Dozowniki środków odkażających w toaletach, Kabiny prysznicowe, Szklane kabiny prysznicowe,
Instalacje toaletowe, Pojedyncze toalety odlewane z materiału kompozytowego, Toalety, Grzejniki [kaloryfery], Grzejniki elektryczne
[kaloryfery], Akcesoria do umywalek, Krany do umywalek, Umywalki będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, Umywalki
[części instalacji sanitarnych], Umywalki do łazienek, Odpływy wody
[krany], 19 Odpływy niemetalowe, Odpływy podłogowe z materiałów niemetalowych, Rury odpływowe, Syfony kanalizacyjne na deszczówkę, nie z metalu, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa baterii
kranowych, baterii prysznicowych, jednouchwytowych baterii umywalkowych, baterii do umywalek, spryskiwaczy do baterii, baterii
do wanien, baterii sztorcowych do umywalek, uchwytów do baterii
kranu, baterii mieszających do umywalek, rozpylaczy nakładanych
na baterie łazienkowe, baterii mieszających do rur wodociągowych,
zlewozmywaków kuchennych, rozpylaczy do zlewów kuchennych,
armatury łazienkowej, umywalek łazienkowych, akcesoriów łazienkowych, łazienkowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, umywalek
łazienkowych na postumencie, dysz do aparatury łazienkowej, armatury łazienkowej do kontroli wody, instalacji łazienkowych służących
do dostarczania wody, instalacji sanitarnej i łazienkowej oraz armatury wodno-kanalizacyjnej, zlewozmywaków, zlewozmywaków w obudowie, zlewozmywaków ze stali nierdzewnej, zlewów metalowych,
dozowników środków dezynfekujących do łazienek, dozowników
środków odkażających w toaletach.

(111) 347678
(220) 2021 06 10
(210) 530066
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 12
(732) RÓG JAKUB, RÓG ALEKSANDRA ALEX MEDIA SPÓŁKA
CYWILNA, Mszana Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LC
(540)

(531) 26.01.18
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Tusze
do rzęs, Stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu, proszku,
cieni, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Kosmetyki do demakijażu:
mleczka, toniki, Kosmetyki do pielęgnacji paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Kosmetyki do pielęgnacji włosów: szampony, odżywki,
Preparaty do pielęgnacji skóry: balsamy, kremy, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Środki do mycia i kąpieli: mydła, żele, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Serum przyspieszające
wzrost rzęs i brwi.
(111) 347679
(220) 2021 06 09
(210) 530089
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732)	SUNROOF TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUNROOF TECHNOLOGY
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(540)

(591) ciemnoszary, żółty
(531) 26.03.23, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe materiały i elementy budowlane oraz konstrukcyjne, Przesłony optyczne z metalu (materiał budowlany),
Uchwyty z metalu dla instalacji i systemów fotowoltaicznych, zwłaszcza dla modułów fotowoltaicznych, Elementy mocujące z metalu,
ujęte w klasie 6, Metalowe wyroby kształtowe, Okna z metalu, w tym
okna fasadowe i okna do montażu w powierzchniach nachylonych
jak mieszkaniowe okna dachowe i okna do ogrodów zimowych, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 9 Instalacje
i systemy fotowoltaiczne oraz ich części w tym moduły fotowoltaiczne, ogniwa słoneczne, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania
energii, Panele słoneczne, Moduły słoneczne, Przenośne panele słoneczne, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Urządzenia elektryczne, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, Systemy i aparatura do sterowania przepływu
energii elektrycznej, Kable elektryczne, druty, przewody i ich elementy złączeniowe, Łączniki, tablice rozdzielcze i szafy rozdzielcze,
Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, 19 Niemetalowe materiały budowlane i konstrukcyjne, Przesłony optyczne nie z metalu
(materiał budowlany), Uchwyty nie z metalu dla instalacji i systemów
fotowoltaicznych, Okna nie z metalu, w tym okna fasadowe i okna
do montażu w powierzchniach nachylonych jak mieszkaniowe okna
dachowe i okna do ogrodów zimowych, Szkło izolacyjne do celów
budowlanych, szkło budowlane, szkło okienne, szyby ze szkła izolacyjnego, Szyby do ochrony przeciwpożarowej, przed promieniowaniem, światłem, do ochrony akustycznej i cieplnej, Szkło bezpieczne jednoszybowe, zespolone szkło bezpieczne, szyby do szklenia
fasad, Surowiec lub półprodukt szklany, Niemetalowe konstrukcje
i budynki przenośne, 37 Montaż, konserwacja i naprawa instalacji
i systemów fotowoltaicznych, paneli słonecznych, komponentów
elektrycznych i elektronicznych, urządzeń elektrycznych lub do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej.
(111) 347680
(220) 2021 06 11
(210) 530132
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) CCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Naptune
(510), (511) 25 Spodnie wiatroszczelne, Spodnie od dresu, Funkcjonalne spodnie termoaktywne, Spodnie do piżamy, Spodnie do jogi,
Wygodne luźne spodnie, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Spodnie
do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszulki
polo, Koszulki kolarskie, Koszulki do tenisa, Koszulki bez rękawów,
Koszulki z nadrukami, Koszulki do jogi, Koszulki dla dzieci, Koszulki
dla siatkarzy, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Skarpetki, Skarpety sportowe, Skarpety
termoaktywne, Skarpetki przeciwpotne, Skarpetki antypoślizgowe,
Skarpetki dla sportowców, Skarpety do jogi, Skarpetki do gry w tenisa, Czapki sportowe, Czapki bejsbolówki, Czapki kolarskie, Czapki
z daszkiem, Czapki narciarskie, Czapki [nakrycia głowy], Kurtki, Kurtki
nieprzemakalne, Kurtki sportowe, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie,
Kurtki wiatroszczelne, Kurtki dresowe, Kurtki dwustronne, Kurtki bez
rękawów, Kamizelki [bezrękawniki], Ocieplane kamizelki, Kamizelki
puchowe, Kamizelki z polaru, Bielizna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna
termoaktywna, Bielizna wchłaniająca pot, Odzież sportowa, Podkoszulki sportowe, Komplety sportowe, Szorty sportowe, Rajstopy
sportowe, Staniki sportowe, Stroje sportowe, Płaszcze sportowe,
Znaczniki [narzutki] sportowe, Kurtki jako odzież sportowa, Topy
sportowe do rozgrzewki, Spodnie sportowe pochłaniające wilgoć,
Biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, Czapki i czapeczki sportowe, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], 35 Usługi reklamowe
w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze-

dażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, Marketing ukierunkowany, Marketing
referencyjny, Marketing afiliacyjny, Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, Reklama i marketing, Usługi marketingowe,
Marketing dotyczący promocji, Usługi marketingu bezpośredniego,
Dostarczanie informacji marketingowej, Przygotowywanie planów
marketingowych.

(111) 347681
(220) 2021 06 12
(210) 530160
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) ZAGÓRSKI ADAM, Mroczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NINJA KIDS
(510), (511) 9 Pliki multimedialne do pobrania, Publikacje elektroniczne [ładowalne], Czasopisma elektroniczne, Filmy do pobrania,
Instrukcje obsługi w formie elektronicznej, Publikacje elektroniczne,
Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne, do pobrania, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
online w zakresie następujących towarów: pliki multimedialne do pobrania, publikacje elektroniczne [ładowalne], czasopisma elektroniczne, filmy do pobrania, publikacje elektroniczne, artykuły i sprzęt
sportowy, 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, Zapewnianie dostępu do portali internetowych na rzecz
osób trzecich, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio
i informacji za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie forów internetowych
online, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, 41 Zajęcia sportowe, Zajęcia
zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], Edukacja, rozrywka
i sport, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności
fizycznej, Kultura fizyczna, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy,
Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością fizyczną, Usługi edukacyjne dotyczące sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Usługi szkoleniowe w zakresie sportu,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Informacja o rozrywce, Informacja o edukacji, Informacja o rekreacji, Informacje dotyczące rozrywki
dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu.
(111) 347682
(220) 2021 06 12
(210) 530165
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) MACHETA DARIUSZ DARIUSZ MACHETA-SPECJALISTYCZNY
GABINET STOMATOLOGICZNY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LabaTime
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 01.15.24, 27.05.01, 03.07.09
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, Usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji online dotyczących
rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie
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informacji na temat zakwaterowania przez Internet, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater.

(111) 347683
(220) 2021 06 11
(210) 530190
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) UNITEL MOTORSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNITEL MOTORSPORT
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 18.01.07, 18.01.09, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.09, 27.05.17,
29.01.13, 25.07.04
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, 39 Wynajem samochodów, 41
Organizowanie zawodów sportowych.
(111) 347684
(220) 2021 06 14
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) KANU NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świeszyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YESHA
(540)
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(111) 347686
(220) 2021 06 15
(210) 530280
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZEMSTA WIEDŹM
(510), (511) 16 Książki, albumy, czasopisma, magazyny, gazety, dzienniki, przewodniki, poradniki,, albumy, kalendarze, katalogi, plakaty,
naklejki, prospekty, 41 Produkcja audycji telewizyjnych! i radiowych,
Produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży, Produkcja seriali, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Organizacja
koncertów, widowisk artystycznych i imprez kulturalnych, Organizacja nagrań radiowych, Organizacja nagrań audio-video, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej,
wystawianie spektakli, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism.
(111) 347687
(220) 2021 06 18
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732) UNIRUBBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielonka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) unirubber
(540)

(210) 530466

(210) 530230

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 3 Barwniki kosmetyczne, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, Dezodoranty do użytku osobistego, Ekstrakty kwiatowe do perfum, Kosmetyki, Kosmetyki dla zwierząt, Lotiony do celów kosmetycznych, Kadzidła, Maseczki kosmetyczne, Mydła, Olejki
do celów kosmetycznych, Olejki do celów perfumeryjnych, Olejki
do masażu, Masła do ciała, Kremy celów kosmetycznych, Peelingi,
Perfumy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty
kosmetyczne do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Preparaty do makijażu, Preparaty przeciwsłoneczne, Preparaty
do układania włosów, Szampony, Talk kosmetyczny, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Woda zapachowa, Wosk do depilacji, 44 Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja
urody, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, Nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, Pielęgnacja urody dla ludzi,
Salony fryzjerskie, Salony piękności, Łaźnie publiczne do celów higienicznych .
(111) 347685
(220) 2021 06 15
(210) 530279
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732)	STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RANCZOWISKO
(510), (511) 16 Książki, albumy, czasopisma, magazyny, gazety, dzienniki, przewodniki, poradniki, albumy, kalendarze, katalogi, plakaty,
naklejki, prospekty, 41 Produkcja audycji telewizyjnych i radiowych,
Produkcja filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży, Produkcja seriali, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Organizacja
koncertów, widowisk artystycznych i imprez kulturalnych, Organizacja nagrań radiowych, Organizacja nagrań audio-video, Usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej,
wystawianie spektakli, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism.

(591) czarny, niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.09
(510), (511) 1 Granulat poliuretanowy, Tworzywa sztuczne w postaci
granulek, Tworzywa sztuczne w postaci granulek do użytku w przemyśle, Kleje poliuretanowe, 17 Guma w stanie surowym, Guma
wtórna, Guma w postaci wytłaczanej do użytku w produkcji, Guma
pochodząca z recyklingu, Guma, Guma półprzetworzona, Guma
wtórna, Guma akrylowa, Guma w stanie surowym, Guma surowa
lub półprzetworzona, Guma do użytku w produkcji, Półwykończona
guma w postaci pasków, Półwykończona guma w postaci ścinków,
Półwykończona guma w postaci elementów wytłaczanych, Półwykończona guma w postaci elementów obrobionych skrawaniem,
Obrobiona guma w postaci proszku, będąca półproduktem, Obrobiona guma w postaci proszku, będąca surowcem, Guma w postaci
wytłaczanej do użytku w produkcji, Guma w postaci arkuszy do użytku w produkcji, Granulat z kauczuku po recyklingu, Wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci belek, bloków, granulatu, prętów, płyt i rur
do celów produkcyjnych, Żywice syntetyczne (półprzetworzone),
Żywice syntetyczne, półprzetworzone, Wióry lub granulki gumowe
używane jako pokrycia placów zabaw, Kauczuk syntetyczny w postaci granulek, Granulowane odpady gumowe, Granulki gumowe,
Materiał z tworzywa sztucznego w postaci wytłaczanej do użytku
w produkcji, Granulki gumy zmieszanej z lepiszczem poliuretanowym, Guma pochodząca z recyklingu, Materiały z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu, do użytku w produkcji, 19 Nawierzchnie z granulatu gumowego stosowane na placach zabaw dla dzieci,
Nawierzchnie z granulatu gumowego stosowane na bezpiecznych
placach zabaw, Nawierzchnie z granulatu gumowego stosowane
na placach zabaw, 27 Sztuczna trawa, Darń sztuczna, Maty, Maty antypoślizgowe, Materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały
do pokrywania gruntu, Sztuczna darń do pokrywania nawierzchni
do celów sportowych, Sztuczna darń do pokrywania nawierzchni do gier, Sztuczna darń do pokrywania nawierzchni do celów rekreacyjnych, Sztuczna darń do pokrywania nawierzchni dla lekkiej
atletyki, Sztuczna darń do wykładania nawierzchni terenów rekreacyjnych, Sztuczne trawniki, Warstwy podkładowe i izolacyjne pod
sztuczną murawę, 40 Przetwarzanie gumy.
(111) 347688
(220) 2021 06 18
(210) 530476
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) BICHL SANDRA TROACHING INSTITUTE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Troaching
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(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku
firmy, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), 41 Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania
za pośrednictwem usług teletekstu, Doradztwo zawodowe i coaching.

(111) 347689
(220) 2021 06 18
(210) 530494
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732) POPEK PRZEMYSŁAW INTEMERATA, Skawina (PL)
(540) (znak słowny)
(540) denta live
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu zębów,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: gazy
do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji
narzędzi dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego
do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy],
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne
ze złota, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: alginat ortodontyczny do wycisków dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków dentystycznych,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: płyny lecznicze do płukania ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy ceramiczne na korony zębowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiał do naprawiania zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
materiały do sztucznych zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały
ceramiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały do profilaktyki
jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do plombowania zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wyrobu
protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały na implanty do użytku w chirurgii
stomatologicznej [protezy], Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze płyny
do ust, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat
chromatyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: porcelana na protezy dentystyczne, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: metale ukształtowane do stomatologii, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały
do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi wysył-

kowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
stopy metali do celów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: płyny o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rękawice do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: materiały do profilaktyki jamy
ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały
wyściełające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały do sztucznych zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: rękawice do użytku
stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alginat ortodontyczny do wycisków dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: żywica dentystyczna do tymczasowych
mostków, koron i licówek, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: lakier dentystyczny, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metale ukształtowane do stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kleje do protez
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wypełniania do celów
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakier dentystyczny, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dłuta
stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: lakiery dentystyczne
do uszczelniania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały na płytę protezy,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: gips do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne
materiały do powielania modeli zębów, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: materiały do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały na płytę protezy, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny o działaniu ścierającym
do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
stopy ceramiczne na korony zębowe, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: porcelana na protezy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu
zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podkłady z metali do celów stomatologicznych,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
dentystyczne materiały porcelanowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały porcelanowe, Usługi handlu hurtowego związane z następują-
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cymi produktami: kleje do użytku stomatologicznego i dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiał na mostki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze
płyny do ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: preparaty
dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki uszczelniające
do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: żywice syntetyczne do stosowania
w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kauczuk do celów dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
gips dentystyczny, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
medycznym, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki żrące do leczenia
powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat
chromatyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: gips do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny
do przygotowywania wycisków dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: specjalne fotele do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgiczne
do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: surowce dentystyczne,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze żele
do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wyrobu protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: środki uszczelniające
do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: środki znieczulające do celów
stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: stopy dentystyczne, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty ułatwiające
ząbkowanie, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem proszku
do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: preparaty dentystyczne do ujawniania
płytki nazębnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: stopy metali
do celów odbudowy zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: kleje do celów dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiał na koronki dentystyczne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: środki
czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: paski do przyklejania protez
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z nastę-
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pującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne
do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: bandaże
do jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: żywica dentystyczna do tymczasowych
mostków, koron i licówek, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do plombowania zębów, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: środki znieczulające do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: płyny do płukania jamy ustnej
do celów medycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wyrobu
protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lakiery
dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne
do wykonywania wycisków zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
materiały dentystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: środki żrące
do leczenia powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: zgłębniki stomatologiczne
do użytku w leczeniu zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania ust, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
preparaty ułatwiające ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do profilaktyki jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: płyny do płukania ust, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: alginat ortodontyczny do wycisków dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy ceramiczne na korony zębowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: środki czyszczące [preparaty] do sterylizacji narzędzi dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: alginat ortodontyczny
do wycisków dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do higieny jamy
ustnej [lecznicze], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk do modelowania
do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: podkłady z metali do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze żele
do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiał do naprawiania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały dentystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
środki żrące do leczenia powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: amalgamaty
dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowania w odbudowie zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metale ukształtowane do stomato-
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logii, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: stopy metali do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: gips dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: surowce dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
mastyksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: metale
ukształtowane do stomatologii, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: żywica dentystyczna do tymczasowych mostków, koron i licówek, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały
wiążące, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały do powielania modeli zębów,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały na płytę
protezy, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: instrumenty do użytku w protetyce stomatologicznej,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze
pasty do zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały do profilaktyki jamy ustnej,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: specjalne fotele
do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: płyny o działaniu ścierającym do użytku
dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy metali do celów odbudowy zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do osadzania do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: rękawice do użytku stomatologicznego,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: materiały do osadzania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: gazy do użytku
dentystycznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: materiały na implanty do użytku w chirurgii stomatologicznej [protezy], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: płyny
do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków
dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi

produktami: stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kleje do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: materiały na płytę protezy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
porcelana na protezy dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
płyny lecznicze do płukania ust, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze pasty do zębów,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kleje do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: paski do przyklejania protez dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny
do płukania jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały utrwalające do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazębnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały wiążące, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały do powielania modeli zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do protez dentystycznych,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lakier dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: preparaty do higieny jamy ustnej [lecznicze], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: żywice syntetyczne do stosowania w stomatologii, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kauczuk do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze płyny do płukania jamy ustnej, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: lakiery dentystyczne do uszczelniania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały do wypełnień, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: gips dentystyczny, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały do plombowania zębów, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiał na mostki dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały do sztucznych zębów, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
lecznicze pasty do zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ścierne, Usługi handlu
hurtowego związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ścierne, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: materiały do plombowania zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
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stopy dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zgłębniki stomatologiczne do użytku w leczeniu
zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały do tworzenia modeli zębów, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: cementy dentystyczne do wypełnień, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: płyny lecznicze do płukania
ust, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
materiały wyściełające do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: środki
do czyszczenia jamy ustnej, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: stopy metali do użytku stomatologicznego, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: podkłady z metali do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kauczuk do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: antyseptyczny płyn
do płukania ust, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały porcelanowe, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gazy
do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: mastyksy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
wiertła stomatologiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: dentystyczne materiały wiążące, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: dentystyczne materiały ceramiczne,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiał na mostki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne ze złota, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: urządzenia
do czyszczenia zębów strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane
za pomocą szczoteczki, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne cementy żywiczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gazy
do użytku dentystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: środki żrące do leczenia powierzchni zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: specjalne fotele do użytku stomatologicznego, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do wytrawiania zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: kompozyty
dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: środki do czyszczenia jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały wiążące i podkłady do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lecznicze przeciwpróchnicze płyny
do ust, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazębnej,
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Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stopy dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały do protez dentystycznych,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: gips do celów
dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wypełniania
do celów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego
do wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały do wypełnień, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
środki uszczelniające do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy
dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: środki znieczulające do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiał
do naprawiania zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stomatologiczne środki profilaktyczne, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały wiążące i podkłady do celów
stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: kleje do użytku stomatologicznego
i dentystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały dentystyczne do odcisków zawierające alginat chromatyczny, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: surowce dentystyczne, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: środki do czyszczenia jamy ustnej,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały do uszczelniania szczelin do celów stomatologicznych, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne
niż do użytku osobistego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: cementy do protez dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne mieszaniny odbudowujące, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: lakier dentystyczny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: alginaty ortodontyczne do wykonywania wycisków zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ścierne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gips
dentystyczny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: amalgamaty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: stopy metali do celów odbudowy zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbkowanie, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stopy
metali do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: płyny o działaniu
ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: lecznicze płyny do płukania
jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dłuta stomatologiczne, inne niż do użytku osobistego, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do osadzania do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiał do napra-
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wiania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: dentystyczne materiały wiążące, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały ścierne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: licówki dentystyczne do stosowania
w odbudowie zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane
z następującymi produktami: materiały do protez dentystycznych,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
lecznicze pasty do zębów, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: amalgamaty dentystyczne
ze złota, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: lecznicze żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały na implanty do użytku w chirurgii
stomatologicznej [protezy], Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: bandaże do jamy ustnej, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: licówki dentystyczne
do stosowania w odbudowie zębów, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wosk do modelowania
do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały do wypełnień, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: preparaty ułatwiające ząbkowanie, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: podkłady z metali
do celów stomatologicznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: ceramika dentystyczna, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: materiały utrwalające
do celów dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: żywica dentystyczna do tymczasowych
mostków, koron i licówek, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiał na koronki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: odczynniki koloryzujące do wykrywania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi
produktami: rękawice do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: kauczuk do celów
dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: ceramika dentystyczna, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kompozyty dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: stopy metali do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu
ścierającym do użytku dentystycznego, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz materiałów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kleje do protez dentystycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
materiały porcelanowe do użytku w stomatologii, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały
dentystyczne do plombowania zębów, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiał na mostki dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
kleje do protez dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lak szczelinowy do celów dentystycznych i techniczno-dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały wiążące i podkłady
do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: stopy ceramiczne na korony
zębowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały syntetyczne do użytku stomatologicznego do wypełnień, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: stomatologiczne kamery wewnątrzustne, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania jamy ustnej, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: materiały
do osadzania do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, Usługi handlu hurtowego związa-

ne z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
materiał na koronki dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt i instrumenty chirurgiczne
do użytku stomatologicznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kleje do użytku stomatologicznego
i dentystycznego, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: stopy metali szlachetnych do implantów dentystycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: gips do celów dentystycznych, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
mastyksy dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: antyseptyczny płyn do płukania ust, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do stosowania w rekonstrukcji protez
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały wyściełające do celów dentystycznych,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: wosk dentystyczny do przygotowywania wycisków
dentystycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: lecznicze środki do czyszczenia zębów, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: dentystyczne materiały porcelanowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia do czyszczenia zębów
strumieniem proszku do użytku stomatologicznego, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wiertła stomatologiczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: lakiery przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty dentystyczne do ujawniania płytki nazębnej, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: porcelana
na protezy dentystyczne, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: żywice dentystyczne, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały ceramiczne do wypełniania do celów dentystycznych, Usługi
handlu hurtowego związane z następującymi produktami: lakiery
przewodzące do celów stomatologicznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk dentystyczny,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
środki znieczulające do celów stomatologicznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiał na koronki
dentystyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: materiały do sztucznych zębów, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materiały porcelanowe
do użytku w stomatologii, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: czyściki o działaniu ścierającym do użytku
dentystycznego.

(111) 347690
(220) 2021 06 18
(210) 530500
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) FOLIAREX FOROOF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOLIAREX FOROOF
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 6 Rury spustowe metalowe, Rynny metalowe, Złączki
rur spustowych metalowe, Złączki rynien metalowe, Obróbki dachu
metalowe, Kalenice metalowe, Wiatrownice metalowe, Pasy nadrynnowe metalowe, Pasy podrynnowe metalowe, Rynny koszowe metalowe, Metalowe systemy rynnowe i elementy do nich, Haki rynnowe
metalowe, Wyloty rynnowe metalowe, Zaślepki rynnowe metalowe,
19 Rury spustowe niemetalowe, Rynny niemetalowe, Obróbki dachu niemetalowe, Kalenice niemetalowe, Wiatrownice niemetalowe,
Pasy nadrynnowe niemetalowe, Pasy podrynnowe niemetalowe,
Rynny koszowe niemetalowe, Niemetalowe systemy rynnowe i elementy do nich, Haki rynnowe niemetalowe, Wyloty rynnowe nieme-
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talowe, Zaślepki rynnowe niemetalowe, 37 Usługi dekarskie, budowa i konserwacja rynien i rur spustowych.

(111) 347691
(220) 2017 03 21
(210) 469157
(151) 2021 10 08
(441) 2017 09 04
(732) RIVIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płońsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SKIVA
(510), (511) 7 maszyny budowlane, narzędzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia napędzane
mechanicznie, narzędzia wiertnicze inne niż obsługiwane ręcznie,
pistolety natryskowe, elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, narzędzia obrotowe inne niż obsługiwane ręcznie, narzędzia podręczne
mechaniczne, narzędzia jako części maszyn, narzędzia napędzane silnikowo, przenośnie narzędzia elektryczne, narzędzia tnące do użycia
w zasilanych elektrycznie narzędziach ręcznych, narzędzia do frezowania, narzędzia do polerowania, do ścierania, do cięcia, do wiercenia
inne niż obsługiwane ręcznie, narzędzia do obróbki powierzchni inne
niż obsługiwane ręcznie, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym,
maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia, maszyny
do mieszania betonu, wibratory do betonu, maszyny natryskujące
beton, pompy do betonu, maszyny do układania betonowych nawierzchni, betoniarki, mieszadła cementu, windy budowlane, dźwigi budowlane, maszyny do robót ziemnych, maszyny budowlane
do konstrukcji betonowych, pojazdy budowlane, inne niż do celów
transportowych, koparki do rowów, wiertarki elektryczne, piły jako
maszyny, 8 narzędzia i przyrządy ręczne, narzędzia ręczne budowlane, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów,
narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, narzędzia
ręczne do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki powierzchni, kątowniki budowlane, łopaty, szpadle, ubijaki jako narzędzia, młotki,
pilniki jako narzędzia, grabie, szpachle, narzędzia ręczne, mianowicie
klucze nasadowe, rozwiertaki, mieszadła ręczne, obcęgi, świdry, wiertarki ręczne, spraye do ręcznie sterowanych narzędzi, zaciski blokujące, imadła, szlifierki ręczne, młoty, kilofy, przyrządy tnące ręczne, piły
ręczne, narzędzia do wykańczania muru suchego, zestawy końcówek
do narzędzi, ręczne narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, 11 prysznice, natryski, kabiny prysznicowe, kabiny
natryskowe, kabiny hydromasażowe, kabiny kąpielowe, szklane kabiny prysznicowe, metalowe obudowy kabin prysznicowych, ścianki
do kabin prysznicowych, drzwi prysznicowe, ścianki prysznicowe,
wanny prysznicowe, obudowy do wanien, brodziki do pryszniców,
urządzenia prysznicowe, zestawy prysznicowe, głowice do pryszniców, instalacje prysznicowe, sauny, akcesoria do pryszniców,
elektryczne urządzenia prysznicowe, osprzęt do natrysków (część
instalacji prysznicowych), instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje sanitarne i łazienkowe
oraz armatura wodno-kanalizacyjna, umywalki, wanny, wyroby sanitarne z porcelany, kamienia, stali nierdzewnej, akcesoria łazienkowe,
armatury łazienkowe, armatura do dystrybucji wody.
(111) 347692
(220) 2017 10 30
(210) 478405
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) ZONA DESIGN LUBERDA SPÓŁKA JAWNA, Białka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) zonadesign
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
drabiny i ruchome schody, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla
zwierząt domowych, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, akcesoria do przechowywania ubrań, altany [meble], barki
[meble], barki przenośne meble], biblioteczki [regały na książki], biurka i stoły, biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty stołowe, cokoły [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi
przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne niemetalowe
[części mebli], duże wyściełane fotele, dywanowe podkładki ochronne pod nogi mebli, ekrany działowe w formie mebli, ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, elementy meblowe, elementy
wnętrza szaf, fotele biurowe, fotele bujane, fotele ergonomiczne
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z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele rozkładane
z podnóżkiem, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg
[meble], fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, garderoby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, komody [meble], kredensy,
kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się,
krzesła składane, kufry [szafki], lady do celów prezentacji, lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławki do boisk sportowych,
ławki z półkami, ławki metalowe, ławostoły, ławy [meble], leżaki
do opalania, łóżka plażowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra
(srebrzone szkło), meble, meble antyczne, meble bambusowe, meble
biurowe, meble dla dzieci, meble do salonu, meble do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, meble do wyposażenia sklepów, meble drewniane, meble gięte, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble metalowe, meble na miarę (do zabudowy), meble ogrodowe,
meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble stołówkowe, meble sypialne, meble szkolne, meble tapicerowane, meble trzcinowe, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble zawierające łóżka,
meblościanki, otomany, panele meblowe, parawany [meble], podnóżki, półki metalowe, półki na żywność, przenośne biurka, przenośne
meble wystawowe, ramy, regały składane, rozkładane fotele, ściany
działowe [meble], skrzynie, skrzynie [meble], sofy rozsuwane, sofy
ścienne, stojaki będące meblami wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki meble] na antałki, stojaki na biurka [meble], stojaki
na parasole, stojaki, półki, stoliki, stoły do masażu, stoły do pracy, stoły metalowe, stoły [meble], stoły marmurowe, stoły na jednej nodze,
stoły warsztatowe, szafki [meble], szafki kuchenne, szafki do sypialni,
szafki do łazienek, szafki metalowe [meble], szafki ścienne, szafki z lustrami, szafy [meble], szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, szuflady [części mebli], tablice w postaci mebli, taborety, toaletki, tapczany posiadające miejsce do przechowywania, wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, witryny, wózki
meblowe, wyposażenie łazienek w formie mebli, wyroby stolarskie,
wyroby wikliniarskie, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zestawy mebli kuchennych, karimaty, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], łóżka, materace, składane łóżka, sofa nadmuchiwana, lustra [meble], lustra ścienne, rolety
wewnętrzne, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne okienne, żaluzje drewniane, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie,
żaluzje z lamelami [wewnętrzne], manekiny na ubrania, figurki drewniane, dekoracje wiszące [ozdoby], popiersia z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, popiersia z kości, rzeźby drewniane, rzeźby
wykonane z tworzyw sztucznych, zwierzęta wypchane, lustra [nieprzenośne], beczki i beczułki, niemetalowe, komody ścienne, pojemniki z kości, pojemniki z rogu, pojemniki z trzciny, pudełka z drewna,
pudełka z tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, zbiorniki do składowania z drewna, kosze niemetalowe, skrzynki
na listy niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki drewniane, skrzynki z tworzyw sztucznych, drabiny, niemetalowe, drabiny
z tworzyw sztucznych, manekiny, manekiny krawieckie, meble
do eksponowania towarów, tablice do prezentacji, 35 doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci
telematycznych i telefonicznych, informacja marketingowa, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing internetowy, oferowanie próbek produktów, pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, projektowanie
broszur reklamowych, promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, pokazy towarów, pokazy towarów i usług
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za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak
zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów
i usług, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, konsultacje w zakresie
promocji działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedaży doradztwo
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie
zamówień, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje
i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje i porady
handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów i usług,
informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, nabywanie towarów i usług dla
innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, organizowanie zakupu
towarów na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży
towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów na zakup
i sprzedaż towarów i usług, telemarketing, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie zamówień online,
usługi zarządzania sprzedaży zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego
związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do 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 pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, doradztwo dla przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, badania rynku
i analizy biznesowe, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, dostarczanie informacji handlowych, informacja handlowa wspomagana komputerowo, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, udostępnianie katalogów informacji
biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich
w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży han-

dlowej, usługi w zakresie informacji handlowej, analizy badań rynkowych, badania rynkowe, nabywanie informacji handlowych.

(111) 347693
(220) 2017 10 30
(210) 478406
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) ZONA DESIGN LUBERDA SPÓŁKA JAWNA, Białka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) zona-design
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
drabiny i ruchome schody, niemetalowe, budy, kojce i legowiska dla
zwierząt domowych, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, akcesoria do przechowywania ubrań, altany [meble], barki
[meble], barki przenośne [meble], biblioteczki [regały na książki], biurka i stoły, biurka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], blaty stołowe, cokoły [meble], dekoracyjne panele drewniane [meble], drewniane półki i stojaki [meble], drzwi do mebli, drzwi do szaf, drzwi
przechylne metalowe [części mebli], drzwi przechylne niemetalowe
[części mebli], duże wyściełane fotele, dywanowe podkładki ochronne pod nogi mebli, ekrany działowe w formie mebli, ekrany [meble]
do celów pokazowych, wystawowych, elementy meblowe, elementy
wnętrza szaf, fotele biurowe, fotele bujane, fotele ergonomiczne
z funkcją masażu na siedząco, fotele fryzjerskie, fotele rozkładane
z podnóżkiem, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg
[meble], fronty do szaf i szafek, fronty szuflad, gabloty szklane, garderoby, kanapy, kanapo-tapczany, komody, komody [meble], kredensy,
kredensy, toaletki, komody, krzesła, krzesła obrotowe, krzesła przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się,
krzesła składane, kufry [szafki], lady do celów prezentacji, lady robocze [meble], lady sprzedażowe [meble], ławki do boisk sportowych,
ławki z półkami, ławki metalowe, ławostoły, ławy [meble], leżaki
do opalania, łóżka plażowe, łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra
(srebrzone szkło), meble, meble antyczne, meble bambusowe, meble
biurowe, meble dla dzieci, meble do salonu, meble do siedzenia, meble do wnętrz, meble domowe, meble do wyposażenia sklepów, meble drewniane, meble gięte, meble kuchenne, meble łazienkowe, meble metalowe, meble na miarę (do zabudowy), meble ogrodowe,
meble ogrodowe z aluminium, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych, meble stołówkowe, meble sypialne, meble szkolne, meble tapicerowane, meble trzcinowe, meble w stylu antycznym, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meble zawierające łóżka,
meblościanki, otomany, panele meblowe, parawany [meble], podnóżki, półki metalowe, półki na żywność, przenośne biurka, przenośne
meble wystawowe, ramy, regały składane, rozkładane fotele, ściany
działowe [meble], skrzynie, skrzynie [meble], sofy rozsuwane, sofy
ścienne, stojaki będące meblami wykonane z materiałów niemetalowych, stojaki [meble] na antałki, stojaki na biurka [meble], stojaki
na parasole, stojaki, półki, stoliki, stoły do masażu, stoły do pracy, stoły metalowe, stoły [meble], stoły marmurowe, stoły na jednej nodze,
stoły warsztatowe, szafki [meble], szafki kuchenne, szafki do sypialni,
szafki do łazienek, szafki metalowe [meble], szafki ścienne, szafki z lustrami, szafy [meble], szafy wnękowe, szafy z lustrami, szezlongi, szuflady [części mebli], tablice w postaci mebli, taborety, toaletki, tapczany posiadające miejsce do przechowywania, wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, witryny, wózki
meblowe, wyposażenie łazienek w formie mebli, wyroby stolarskie,
wyroby wikliniarskie, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz, zestawy mebli kuchennych, karimaty, elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], łóżka, materace, składane łóżka, sofa nadmuchiwana, lustra [meble], lustra ścienne, rolety
wewnętrzne, rolety termoizolacyjne, rolety wewnętrzne okienne, żaluzje drewniane, żaluzje pionowe [wewnętrzne], żaluzje weneckie,
żaluzje z lamelami [wewnętrzne], manekiny na ubrania, figurki drewniane, dekoracje wiszące [ozdoby], popiersia z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych, popiersia z kości, rzeźby drewniane, rzeźby
wykonane z tworzyw sztucznych, zwierzęta wypchane, lustra [nieprzenośne], beczki i beczułki, niemetalowe, komody ścienne, pojemniki z kości, pojemniki z rogu, pojemniki z trzciny, pudełka z drewna,
pudełka z tworzyw sztucznych, skrzynie kratowe i palety, niemetalowe, zbiorniki do składowania z drewna, kosze niemetalowe, skrzynki
na listy niemetalowe, skrzynie kratowe [opakowania], skrzynki drewniane, skrzynki z tworzyw sztucznych, drabiny, niemetalowe, drabiny

Nr 6/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

z tworzyw sztucznych, manekiny, manekiny krawieckie, meble
do eksponowania towarów, tablice do prezentacji, 35 doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci
telematycznych i telefonicznych, informacja marketingowa, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing internetowy, oferowanie próbek produktów, pośrednictwo w zakresie reklamy, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, projektowanie
broszur reklamowych, promocja sprzedaży, promocyjne usługi handlowe, promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, promowanie
sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich
przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
promocyjne i reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie
sprzedaży, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie promocji sprzedaży, wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, pokazy towarów, pokazy towarów i usług
za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak
zwanych telezakupów i zakupów domowych, prezentacje towarów
i usług, przygotowywanie wystaw w celach handlowych, rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie marketingu, konsultacje w zakresie
promocji działalności gospodarczej, administrowanie i organizacja
usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą, doradztwo
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, elektroniczne przetwarzanie
zamówień, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], informacje
i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje i porady
handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru produktów i usług,
informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie technik
sprzedaży i programów sprzedaży, nabywanie towarów i usług dla
innych firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, organizowanie zakupu
towarów na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży
towarów i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów na zakup
i sprzedaż towarów i usług, telemarketing, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi aukcyjne, usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim, usługi w zakresie zamówień online,
usługi zarządzania sprzedażą, zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
mebli, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do domowego sprzętu elektrycznego, usługi handlu detalicznego
związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki, świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu
detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży deta-
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licznej w związku z instrumentami muzycznymi, 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 pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla ludzi, doradztwo dla przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczy doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, badania
rynku i analizy biznesowe, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, dostarczanie informacji handlowych, informacja handlowa wspomagana
komputerowo, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych
z działalnością gospodarczą, udostępnianie katalogów informacji
biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich
w celu upraszczania transakcji biznesowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą,
udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi w zakresie informacji handlowej, analizy badań rynkowych, badania rynkowe, nabywanie informacji handlowych.

(111) 347694
(220) 2018 07 13
(151) 2021 09 29
(441) 2018 08 13
(732) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIA tms
(540)

(210) 488176

(591) szary, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Następujące towary, z wyłączeniem komunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. modemów, odbiorników, urządzeń
radiowych, symulatorów i sieci dla terminali łączności satelitarnej
i naziemnej: aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe dla systemów internetowych do zarządzania procesami
logistycznymi monitory [sprzęt komputerowy], monitory [ programy
komputerowe] napędy dysków do komputera, okulary 3D, okulary
inteligentne, optyczne czytniki znaków, programy komputerowe
[oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane,
programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, przyrządy
do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do fakturowania, urządzenia do nauczania, urządzenia do rejestrowania czasu,
urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia nawigacyjne
dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia systemu GPS,
urządzenia zdalnego sterowania, zestawy do korzystania z telefonu
bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,, 35
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy
kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych,
fakturowanie, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do-), komputerowe zarządzanie plikami, 38 Następujące usługi,
z wyłączeniem usług świadczonych przez dostawców Internetu (ISP),
usług łączności satelitarnej, usług w zakresie bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej oraz bezprzewodowej komunikacji wą-
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skopasmowej oraz zarządzanych usług WI-FI, poczta elektroniczna,
przesyłanie wiadomości, transmisja plików cyfrowych, zapewnianie
dostępu do baz danych,, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, instalacja oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring
systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie
komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego dla
systemów internetowych do zarządzania procesami logistycznymi,
a także procesami transportu i spedycji, projektowanie systemów
komputerowych dla systemów internetowych do zarządzania procesami logistycznymi, a także procesami transportu i spedycji, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.

(111) 347695
(220) 2018 07 13
(210) 488177
(151) 2021 09 29
(441) 2018 08 13
(732) BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIA TMS
(510), (511) 9 Następujące towary, z wyłączeniem komunikacyjnych
urządzeń końcowych, tj. modemów, odbiorników, urządzeń radiowych, symulatorów i sieci dla terminali łączności satelitarnej i naziemnej: aplikacje komputerowe do pobrania, interfejsy komputerowe dla
systemów internetowych do zarządzania procesami logistycznymi
monitory [sprzęt komputerowy], monitory [ programy komputerowe] napędy dysków do komputera, okulary 3D, okulary inteligentne,
optyczne czytniki znaków, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, przyrządy do śledzenia
aktywności do noszenia na sobie, urządzenia do automatycznego
kierowania do pojazdów, urządzenia do fakturowania, urządzenia
do nauczania, urządzenia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia systemu GPS, urządzenia zdalnego
sterowania, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy
na głowę do rzeczywistości wirtualnej,, 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności
gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie, komputerowe bazy
danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, 38 Następujące usługi, z wyłączeniem usług świadczonych przez
dostawców Internetu (ISP), usług łączności satelitarnej, usług w zakresie bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej oraz bezprzewodowej komunikacji wąskopasmowej oraz zarządzanych usług WI-FI,
poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości, transmisja plików
cyfrowych, zapewnianie dostępu do baz danych,, 42 aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, chmura obliczeniowa, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,

konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania
awarii, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie
jako usługa [SaaS], powielanie programów komputerowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramowania komputerowego dla systemów internetowych do zarządzania procesami
logistycznymi, a także procesami transportu i spedycji, projektowanie systemów komputerowych dla systemów internetowych do zarządzania procesami logistycznymi, a także procesami transportu
i spedycji, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych
dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego.

(111) 347696
(220) 2018 11 28
(210) 493212
(151) 2021 10 07
(441) 2019 02 04
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Multilac Baby
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne w postaci terapeutycznych plastrów, okładów,
żadne z ww. nie mają przeznaczenia ortopedycznego.
(111) 347697
(220) 2018 11 28
(210) 493213
(151) 2021 10 07
(441) 2019 02 04
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Multilac Control
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
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odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne w postaci terapeutycznych plastrów, okładów,
żadne z ww. nie mają przeznaczenia ortopedycznego.

(111) 347698
(220) 2018 11 28
(210) 493214
(151) 2021 10 05
(441) 2019 02 04
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Multilac Control Junior
(510), (511) 3 kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, kosmetyczne
preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, produkty lecznicze, preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, suplementy
diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku dietetycznego, odżywcze suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, produkty biobójcze do celów
medycznych, produkty biologiczne do celów medycznych, produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki dla ludzi, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, preparaty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty
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enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające,
10 wyroby medyczne w postaci terapeutycznych plastrów, okładów,
żadne z ww. nie mają przeznaczenia ortopedycznego.

(111) 347699
(220) 2019 06 13
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 08
(732) DZIWIŃSKI SEBASTIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARTNER 4 RENT
(540)

(210) 501098

(591) ciemnoniebieski, szary
(531) 01.05.01, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 24.15.02
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, 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, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, reklama, marketing, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej, usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, sprzedaż
samochodów nowych i używanych, sprzedaż elektrycznych ekspresów do kawy, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z kawą, 39 wypożyczanie pojazdów, wypożyczenie samochodów,
wypożyczanie samochodów chłodni, transport, logistyka transportu, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz samochodami
chłodniami, usługi kierowców, przewożenie ładunków, składowanie
towarów, rozładunek towarów, holowanie, usługi nawigacji transportowej, udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, informacja o składowaniu, informacja o transporcie, rezerwacja
transportu, 43 wypożyczanie elektrycznych ekspresów do kawy,
dzierżawa elektrycznych ekspresów do kawy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów].
(111) 347700
(220) 2020 02 25
(210) 510596
(151) 2021 10 05
(441) 2020 05 25
(732) OBROK DAGMARA PREMIUM STUDIO, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHARLOTTA
(510), (511) 25 odzież ślubna, odzież galowa, odzież wieczorowa,
odzież wizytowa, garnitury, suknie ślubne, suknie balowe, suknie koktajlowe, suknie wieczorowe, woalki, welony, mantyle, 35 usługi sprzedaży odzieży ślubnej, odzieży galowej, odzieży wieczorowej, odzieży
wizytowej, sukni ślubnych, sukni balowych, sukni koktajlowych, sukni
wieczorowych, woalek, welonów, mantyli, usługi sprzedaży akcesoriów ślubnych, usługi sprzedaży akcesoriów wizytowych, usługi sprzedaży biżuterii, dekoracja wystaw sklepowych, reklama i marketing,
organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, pokazy towarów
do celów promocyjnych, 40 hafciarstwo, krawiectwo, krawiectwo artystyczne, przeróbki odzieży, szycie odzieży na miarę, szycie odzieży
wizytowej, szycie odzieży wieczorowej, szycie sukien ślubnych, szycie
garniturów, obróbka tkanin, 45 wypożyczanie odzieży, wypożyczanie
odzieży wizytowej, wypożyczanie sukien ślubnych.
(111) 347701
(220) 2020 07 27
(210) 516491
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GREEN JOY
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(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie
mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, zupy, dania gotowe na bazie
warzyw, warzywa przetworzone, marynowane, preparowane, konserwowe, suszone, przekąski na bazie warzyw, pasty warzywne, 30
dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.

(111) 347702
(220) 2020 08 03
(210) 516687
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bezalkoholowe IPA Browar Amber
(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe.
(111) 347703
(220) 2020 10 14
(210) 519488
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) LONG4LASHES by OCEANIC EXPRESS BROW HENNA
(540)

(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, henna do celów kosmetycznych, tusze do rzęs
i brwi, odżywki do rzęs i brwi, 5 Produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi do celów
leczniczych, preparaty na porost rzęs i brwi.

(111) 347705
(220) 2020 10 19
(210) 519717
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kokanin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Piwo jasne pełne SŁODOWNE Pils Alk. 6,0% eks. 12,0%
WIELKOPOLSKA JAKOŚĆ I RZEMIOSŁO
(540)

(591) zielony, brązowy, czarny, złoty, biały, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 25.01.01, 06.07.08
(510), (511) 32 piwo.

(591) biały, złoty, czarny, brązowy
(531) 19.03.03, 10.05.25, 02.09.12, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
do pielęgnacji twarzy, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, henna do celów kosmetycznych, tusze do rzęs
i brwi, odżywki do rzęs i brwi, 5 Produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, maski
do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi do celów
leczniczych, preparaty na porost rzęs i brwi..
(111) 347704
(220) 2020 10 14
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) LONG4LASHES by OCEANIC EYE LOVE IT
(540)

(111) 347706
(220) 2020 11 04
(210) 520370
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 19
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) so smooth
(540)

(210) 519490

(591) biały, czarny, złoty, brązowy
(531) 02.09.04, 19.03.03, 10.05.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14

(531) 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony
do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom,
kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użyt-
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ku medycznego, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki
dezynfekujące, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(111) 347707
(220) 2020 11 04
(210) 520373
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 19
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURE FEELINGS
(540)

(531) 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony
do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom,
kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne. preparaty antybakteryjne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki
dezynfekujące, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
(111) 347708
(220) 2020 11 04
(210) 520374
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 19
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) so creamy
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(540)

(531) 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony
do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom,
kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki
dezynfekujące, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
(111) 347709
(220) 2020 11 04
(210) 520377
(151) 2021 08 16
(441) 2021 04 26
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) lawendowe pola LAVENDER by FLOSLEK
(540)

(531) 05.03.13, 05.03.14, 05.03.16, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki I 03 przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraye nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony
do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko
niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
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do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny,
żele, 05 olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary
dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy,
kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk,
preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodoryzujące
i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, kosmetyki przeciw rozstępom.

(111) 347710
(220) 2020 11 04
(210) 520380
(151) 2021 08 05
(441) 2021 04 19
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) so fruity
(540)

(531) 27.05.01, 05.03.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraje nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony
do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom,
kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia zębów, kosmetyki
do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści,
balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki
lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki
do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej,
preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki
dezynfekujące, preparaty i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, mydła i detergenty lecznicze i odkażające,
środki dezodoryzujące i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.
(111) 347711
(151) 2021 08 16

(220) 2020 11 04
(441) 2021 04 26

(210) 520381

(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zioła i adaptogeny ADAPTOGEN by FLOSLEK
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.08
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraye nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony
do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko
niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny,
żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary
dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy,
kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk,
preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodoryzujące
i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, kosmetyki przeciw rozstępom.
(111) 347712
(220) 2020 11 04
(210) 520387
(151) 2021 08 16
(441) 2021 04 26
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) minerały i elektrolity NAWILŻANIE by FLOSLEK
(540)

(531) 17.02.04, 06.01.01, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy
kosmetyczne, emulsje kosmetyczne, spraye nielecznicze, żele jako
kosmetyki, balsamy jako kosmetyki, toniki jako kosmetyki, lotiony
do użytku kosmetycznego, mleczka kosmetyczne, mleczka jako kosmetyki, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe,
mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony
do włosów, środki do pielęgnacji skóry głowy nielecznicze, odżywki
do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki przeciwko
niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosme-
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tyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny,
żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary
dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki
do pielęgnacji włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy,
kosmeceutyki, nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, lotiony do użytku medycznego preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, preparaty do dezynfekcji rąk,
preparaty do dezynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, preparaty
i artykuły higieniczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
mydła i detergenty lecznicze i odkażające, środki dezodoryzujące
i oczyszczające powietrze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, kosmetyki przeciw rozstępom.

(111) 347713
(220) 2020 11 05
(210) 520430
(151) 2021 10 07
(441) 2021 06 21
(732) THC Fund 3 SPV 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) stomatologia bez bólu
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 10 ortodoncja-aparaty, implanty protetyczne, 43 zakwaterowanie dla pacjentów, 44 usługi dentystyczne, usługi stomatologii zachowawczej, usługi chirurgii dentystycznej, usługi implantologii, usługi protetyki dentystycznej, usługi profesjonalnej higieny
dentystycznej, usługi stomatologii estetycznej, usługi ortodontyczne, usługi stomatologii cyfrowej, Digital Smile Design jako metoda
dentystyczna, usługi telemedycyny, usługi cyfrowej nawigacji zabiegów chirurgicznych.
(111) 347714
(220) 2020 11 20
(210) 521224
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) MELAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOWY FORMAT
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, obsługa
marketingowa obrotu nieruchomościami, usługi promocji obrotu
nieruchomościami mieszkalnymi, doradztwo w administrowaniu
działalnością gospodarczą i w zakresie organizacji usług powierzonych wspólnotom mieszkaniowym przez ich członków, usługi doradztwa w zakresie inwestycji kapitałowych, inwestycji na rynku nieruchomości, prowadzenia badań rynkowych dotyczących: gruntów
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości przeznaczonych do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, usługi organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą
w obrębie nieruchomości, pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami
obrotu nieruchomościami, organizowania targów i wystaw handlowych i reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie, także w celu przeprowadzania
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operacji handlowych przez internet, usługi zarządzania miejscami
wystawowymi, organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam
również w sieci online, usługi profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodarczą oraz pośrednictwa w kontaktach
handlowych i gospodarczych dotyczących nieruchomości, 36 usługi
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajem nieruchomości i majątku, dzierżawa i wynajem
pomieszczeń biurowych, handlowych, usługowych, mieszkalnych,
usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, doradztwo w zakresie
nieruchomości, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe,
organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, inwestowanie
w nieruchomości, ocena i wycena nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy i najmu nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, timesharing nieruchomości,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami w systemie timesharingu, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, budynkami mieszkalnymi, lokalami do handlu detalicznego, kompleksów budynków,
usługi w zakresie sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowych, usługi nabywania gruntu, usługi nabywania gruntu
[w imieniu osób trzecich], wynajem powierzchni biurowej, wynajem
budynków, usługi nabywania nieruchomości, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, organizacja najmu nieruchomości handlowych, 37
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków wielorodzinnych,
budowa domów, budowa części budynków, budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budynków
produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków edukacyjnych, budowa domów na zamówienie, budowa fundamentów,
budowa fundamentów budynków, budowa galerii, budowa hal sportowych, budowa kompleksów biznesowych, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa nieruchomości komercyjnych, budowa
nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów
publicznych, budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, budowa parkingów wielopoziomowych, budowa
pomieszczeń, budowa sklepów, budowanie domów, budowa prywatnych budynków mieszkalnych, budowa z zastosowaniem ciężkiego sprzętu, budowanie nieruchomości, usługi w zakresie: prowadzenia robót ziemnych, nadzoru budowlanego, prac wykonawczych,
rozbiórki, burzenia obiektów budowlanych, budowania lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą wykonywania
robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi
remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, usługi w zakresie funkcji
generalnego wykonawcy robót ogólnobudowlanych zarządzającego projektami budowlanymi na terenie budowy, przeprowadzania
inspekcji, doradztwa dotyczącego organizacji i prowadzenia placów budowy, ich eksploatacji i zagospodarowania, usługi doradcze
dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze
w zakresie konserwacji budynków, usługi doradcze w zakresie remontów budynków, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi
doradcze związane z wyburzaniem budynków, 42 usługi projektowe związane z nieruchomościami, usługi projektowe w zakresie: budownictwa, urbanistyki, technologii oraz wystroju i dekoracji wnętrz,
usługi w dziedzinie budownictwa w zakresie: prowadzenia badań,
sporządzania ekspertyz, opinii i analiz technicznych oraz projektów
architektonicznych, usługi w zakresie: badań, ekspertyz i pomiarów
geologicznych, geodezyjnych i kartograficznych oraz pomiarów
podwykonawczych dotyczących inwestycji, usługi sporządzania
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ekspertyz inżynieryjnych, usługi doradztwa budowlanego i w zakresie ochrony środowiska, pomiarów terenu, badania i opracowywanie
projektów technicznych, prace inżynieryjne, usługi architektoniczne
i inżynieryjne, usługi inżynieryjne z w zakresie architektury, usługi
inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, usługi w zakresie inżynierii budowlanej, projektowanie architektoniczne, przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie projektu
architektonicznego, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne
i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne dotyczące
zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architektoniczne w zakresie
przygotowywania planów architektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych,
usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania centrów
handlowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi projektowania
architektonicznego.

(111) 347715
(220) 2020 11 24
(210) 521346
(151) 2021 06 29
(441) 2021 03 15
(732) KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koleje Dolnośląskie
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 12 urządzenia służące do poruszania się na lądzie, autokary, pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy elektryczne, pojazdy szynowe, pojazdy
zdalnie sterowane, inne niż zabawki, samochody autonomiczne,
samochody bez kierowcy [samochody autonomiczne], 16 wyroby
z papieru i kartonu oraz artykuły biurowe, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, albumy do wklejania, artykuły biurowe
[z wyjątkiem mebli], atlasy, bilety, biuletyny informacyjne, broszury,
chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], diagramy, drukowane rozkłady, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], etykiety papierowe odprawionego bagażu, etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej [materiały dla
artystów], fotografie [wydrukowane], gazety, identyfikatory [artykuły
biurowe], indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karty,
karty do kolekcjonowania, inne niż do gier, karty indeksowe [artykuły papiernicze], karty pocztowe, katalogi, komiksy, koperty (artykuły
piśmienne], książki, makiety architektoniczne, materiały do modelowania, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), matryce, maty papierowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notatniki [notesy], numeratory, obrazy [malarstwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, oleodruki, ołówki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, papier, papier
do pisania [listowy], papier w arkuszach [artykuły piśmienne], pastele
[kredki], periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły biurowe], pióra
kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafiony], plany, podkładki na biurko, prospekty, przebitki [materiały piśmienne], przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy
do rysowania, publikacje drukowane, pudełka z farbami do użytku
szkolnego, pudełka z papieru lub kartonu, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi główne [książki], reprodukcje graficzne, ryciny [grawerowanie], rysunki, segregatory na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, szablony [artykuły
piśmienne], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły
papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy],
torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, transparenty z papieru, tworzywa sztuczne
do modelowania, ulotki, wieczne pióra, wzory do haftowania, wzory
do kalkowania, zakładki do książek, zakładki do stron, zawiadomienia

[artykuły papiernicze], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, 18 wyroby ze skóry i imitacji skóry, akcesoria podróżne, aktówki, bagaż, etui na karty
[portfele], etui na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, etykiety skórzane, kufry bagażowe, plecaki, podróżne torby na ubranie,
pojemniki na wizytówki, przeciwsłoneczne parasole, przywieszki
do bagażu, teczki konferencyjne, torby, torby gimnastyczne, torby
na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki, walizki, walizki
z kółkami, zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, botki, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, chustki na głowę, czapki jako nakrycia głowy, garnitury, kamizelki, kombinezony, kombinezony [odzież], koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki [odzież],
kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, mundury,
nakrycia głowy, obuwie, odzież, odzież gotowa, okrycia wierzchnie
[odzież], paski [odzież], rękawiczki, skarpetki, spódnice, stroje przeciwdeszczowe, swetry, szaliki, szaliki rurkowe (kominy) na szyję,
35 reklama, administrowanie programami lojalności konsumenta,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, badania biznesowe, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych
do-), marketing ukierunkowany, organizowanie targów handlowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam,
statystyczne zestawienia, telemarketing, usługi komunikacji korporacyjnej, usługi marketingowe, usługi relacji z mediami, wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, 37 usługi instalacyjne i naprawy, budowa stoisk i sklepów targowych, czyszczenie pojazdów,
dezynfekcja, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie
i naprawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, lakierowanie, ładowanie
akumulatorów do pojazdów, malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, mycie pojazdów, polerowanie
pojazdów, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów, układanie kabli, usługi doładowywania
pojazdów elektrycznych, usługi elektryków, usługi napraw awarii
pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa],
zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją, 39 transport, chroniony transport przedmiotów wartościowych,
informacja o transporcie, informacje o ruchu drogowym, logistyka
transportu, organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich za pośrednictwem, aplikacji, przechowywanie bagażu, przenoszenie, przewóz bagaży, przewożenie, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwacja transportu, transport, transport autobusowy, transport
kolejowy, transport pasażerski, usługi taksówek, usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek,
40 obróbka materiałów, drukowanie, drukowanie 3D, drukowanie
offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć, frezowanie,
lutowanie, magnesowanie, niklowanie, obróbka metali, piaskowanie,
szlifowanie, 41 nauczanie, kształcenie i rozrywka, doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, kształcenie praktyczne [pokazy],
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], organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
organizowanie zawodów sportowych, produkcja mikrofilmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), sporządzanie napisów [np. do filmów].
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(531) 13.01.17, 27.05.01, 27.05.08
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna, sprzedaż w sklepach, sprzedaż
hurtownia oraz sprzedaż za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż katalogowa, sprzedaż na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów, produkty
chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii
jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne
w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy
do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania
i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu,
farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające
drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki
do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kosmetyki kolorowe, artykuły toaletowe, perfumy, artykuły perfumeryjne, dezodoranty, płyny
do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające
i wiążące, paliwa i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, zioła, metale
nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy
szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe
z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary
z metali nieszlachetnych, rudy (kruszce), maszyny i obrabiarki, silniki
(z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy
sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, maszyny
do szycia, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania
żywności i napojów, prasownice i maglownice, odkurzacze, pralki,
zmywarki, elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, urządzenia
do przetwarzania żywności, miksery elektryczne, malaksery, roboty
kuchenne, młynki do przypraw, otwieracze do konserw, sokowirówki,
urządzenia do tarcia warzyw i owoców, noże elektryczne, pralki, szatkownice do warzyw, młynki do przypraw, młynki do kawy, elektryczne narzędzia i przybory kuchenne, krajalnice, wyciskarki do owoców
i warzyw, mopy parowe, narzędzia do czyszczenia okien, sztućce
i przybory do przygotowywania żywności, ręczne przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, sztućce, krajacze
do jajek, łyżki do miodu, łyżki do oliwek, temperówki do warzyw, nożyki do skrobania, nożyki do obierania, otwieracze do puszek, otwieracze do słoików, widelce, noże do pizzy, obieraki do czosnku, trymery męskie, trymery damskie, zestawy akcesoriów do manicure, tarki
do pięt, pilniki do paznokci, polerki do paznokci, śrubokręty nieelektryczne, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i przybory do cięcia, przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do układania włosów, urządzenia elektryczne i mechaniczne
do pielęgnacji dłoni, stóp, palców i paznokci, zestawy do pedicure,
zestawy do manicure, frezarki, pilniki i polerki do pedicure i manicure,
pilniki do paznokci, polerki do paznokci, pęsety i szczypce do wycinania skórek, tarki i pilniki do usuwania zrogowaciałego naskórka, przybory do depilacji elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do golenia,
maszynki do golenia, karbownice, żelazka, prostownice, lokówki, nożyczki do włosów, podstawki do tabletów, telefonów, smartfonów,
głośniki, słuchawki, kamery, etui i futerały na: telefony, smartfony, tablety, płyty DVD, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów
komputerowych, obudowy do telefonów, smartfonów, tabletów,
sprzętu telekomunikacyjnego i audio-wizualnego, kable, przejściów-
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ki, ładowarki, akumulatory, diody świecące (LED), termometry, wagi,
alarmy, dzwonki alarmowe, urządzenia elektroniczne do pomiaru
temperatury, wilgotności i ciśnienia, alkoholomierze, komputery oraz
sprzęt i akcesoria komputerowe, urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne, sprzęt radiowo-telewizyjny, sprzęt audiowizualny, urządzenia audio, radia, odtwarzacze
muzyczne, telefony i akcesoria do telefonów, sprzęt fotograficzny,
nośniki danych, nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski twarde,
pamięci USB, programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia
nawigacyjne, elektroniczne notatniki, elektroniczne organizery, elektroniczne terminarze osobiste, organizery cyfrowe, generatory daty
i czasu, klawiatury, urządzenia do nagrywania, rękawice ogniotrwałe,
rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, okulary, okulary
przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, akcesoria okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów, pojemniki na szkła kontaktowe, artykuły optyczne, elektryczne, urządzenia do ładowania baterii, lornetki, lunety, pryzmaty (optyka), odzież ochronna, kaski ochronne,
osłony ochronne na twarz, ochronne nakrycia głowy, ochronna
odzież robocza, odblaskowe kamizelki ochronne, urządzenia do bezprzewodowej komunikacji, routery, extendery sygnału WIFI, transmitery, odbiorniki (receivery), przedłużacze, kable, przejściówki do kabli, ładowarki, mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj,
wyroby, nożownicze, broń ręczna, ostrza (maszynki do golenia), urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia
i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące,
akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki
danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny, sprzęt radiowy i telewizyjny, sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne,
komputery i akcesoria komputerowe, programy komputerowe, gry
komputerowe, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń palna, amunicja i pociski,
materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne i ich stopy,
wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby Jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, biżuteria, instrumenty muzyczne, papier, tektura i wyroby
z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub
do celów domowych, materiały przeznaczone 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, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji,
materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne,
rury giętkie niemetalowe, skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, torebki, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie,
materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne
niemetalowe, pomniki niemetalowe, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia
do suszenia, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego,
urządzenia do opalania się, zapalniczki i zapalarki, filtry do kawy elektryczne, sitka do zlewu, korki do zlewu, minilatarki, żarówki, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, lampy do celów
kosmetycznych oświetlające, lampy ultrafioletowe, aparatura do dezynfekcji, dozowniki środków odkażających w toaletach, koce i poduszki podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, suszarki
do włosów, lampy do suszenia włosów, urządzenia do suszenia rąk,
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urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, czajniki, domowe kominki gazowe, dzbanki do filtrowania wody, ekspresy do kawy, urządzenia służące do gotowania,
urządzenie do grillowania, urządzenia grzewcze, urządzenia elektryczne do gotowania na parze, urządzenia do produkcji lodów, urządzenia do podgrzewania żywności, urządzenia do parzenia herbaty,
urządzenia do gotowania, tostery, szybkowary elektryczne, suszarki
do żywności, ruszty elektryczne, samowary elektryczne, grill, gofrownice elektryczne, zamrażarki, urządzenia chłodnicze, szafy chłodnicze, lodówko-zamrażarki, lodówki elektryczne, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), domowe urządzenia klimatyzacyjne,
wyciągi kuchenne [okapy], wentylatory elektryczne, urządzenia
do wentylacji, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia
do ogrzewania, klimatyzatory pokojowe, kaloryfery elektryczne,
grzejniki, akcesoria łazienkowe, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie prysznicowe, bidety, brodziki prysznicowe, zlewozmywaki, zestawy prysznicowe, wanny, umywalki łazienkowe, kuchenki
mikrofalowe, parownice ręczne do ubrań, parownice do ubrań,
oświetlenie wewnętrzne, lampy, żarówki, lampy halogenowe, żarówki LED, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki energooszczędne,
oświetlenie ozdobne wewnętrzne, artykuły do pielęgnacji odzieży
i obuwia, przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki
i materiały do wytwarzania szczotek, przybory kosmetyczne i toaletowe, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, podstawki pod garnki, szczoteczki do warzyw,
trzepaczki, praski do czosnku, filtry do kawy nieelektryczne, timery
do gotowania jajek, podstawki pod kubki, korkociągi, otwieracze, zatyczki do wina, słomki wielorazowego użytku, spieniacze do mleka,
sznurki do mięsa, rękawice do patelni lub garnków, uchwyty ochronne do patelni lub garnków, szczoteczki do czyszczenia, szczoteczki
do butów, organizery zlewowe na gąbki i szczotki, skrobaki do kuchenki, szczoteczki do zębów soniczne, myjki, gąbki, pędzle do makijażu, szczotki do włosów, grzebienie do włosów, szczotki, szczotki
do mycia ciała, szczotki do szorowania, klamerki, podajnik na woreczki na nieczystości, poidełka, miski, przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, sprzęt do czyszczenia, szczotki i artykuły szczotkarskie, sprzęt i artykuły do sprzątania
i czyszczenia, przyrządy do tępienia szkodników i robactwa, ozdoby
do akwariów, terraria, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt
domowych, karmniki dla ptaków, elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, golarki do ubrań na baterie, podstawki pod żelazka
do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, prawidła do butów, suszarki na pranie, łyżki do butów, ściereczki ochronne do prasowania, konewki, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, spryskiwacze, rękawice ogrodnicze, naczynia stosowane w gospodarstwie
domowym i kuchni, kuchenny sprzęt nieelektryczny: młynki, szybkowary, czajniki, frytkownice, trzepaczki, odkurzacze, froterki, samowary, szybkowary, sokowirówki, lodówki przenośne, miksery, kuchenne
przybory nie z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne nie z metali
szlachetnych, cedzaki, bidony, butelki, deski do krojenia do użytku
domowego, deski do prasowania, dozowniki mydła, durszlaki, cedzaki, doniczki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego,
dzbanki do parzenia kawy, filiżanki, foremki do lodu, grille kempingowe i ogrodowe, garnki, garnki do gotowania na parze nieelektryczne,
komplety garnków kuchennych, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, młynki do kawy i do przypraw nieelektryczne, kosze do użytku domowego nie z metali szlachetnych, pojemniki na kosmetyki, kubki, kubeczki, termosy, tace,
pojemniki na lód, łopatki do ciasta, łyżki do mieszania potraw, maselniczki, miednice, miski, mydelniczki, naczynia stołowe, odkurzacze
nieelektryczne, kosze na odpadki, pucharki na owoce, patelnie, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, tarki kuchenne, roboty kuchenne nieelektryczne, rondle, serwisy zastawy stołowej, sita
i sitka do użytku domowego w gospodarstwie domowym, łyżki
do mieszania, łyżki wazowe, majolika, solniczki, torby izotermiczne,
trzepaczki do dywanów, mopy, wiadra, narzędzia kuchenne pojedyncze i w zestawach, pojemniki kuchenne pojedyncze i w zestawach,
narzędzia do czyszczenia ręczne, zmiotki, szczotki do czyszczenia,
szczotki do sprzątania, szczotki do mycia, ścierki, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, przybory kosmetyczne, grzebienie, ircha
do czyszczenia, wanienki, nocniki, ekspresy do kawy nieelektryczne,
korkociągi, frytkownice i gofrownice nieelektryczne, urządzenia ręczne do wyrobu makaronu, termoizolowane pojemniki na żywność,

otwieracze do butelek, lodówki turystyczne, pułapki na szkodniki,
gryzonie, owady, czerpaki do karmy dla psów, grzebienie dla zwierząt, pojemniki z tworzyw sztucznych do dozowania żywności dla
zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych,
plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt domowych, donice, pojemniki i pojemniki do przechowywania żywności,
silikonowe, plastikowe, szklane, lunch boxy, formy do pieczenia, formy i foremki kuchenne, durszlaki, pojemniki na żywność, końcówki
do mopów, wiadra do mopów, szczypce do cukru, żłoby dla zwierząt,
pułapki na zwierzęta, podajniki karmy dla zwierząt uruchamiane
przez zwierzęta, miski dla zwierząt domowych, terraria domowe dla
zwierząt, szczotki dla zwierząt domowych, grzebienie przeznaczone
dla zwierząt domowych, koryta do picia dla zwierząt, szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczotki z włosia dla zwierząt, klatki
druciane na zwierzęta domowe, szufelki do usuwania ekskrementów
zwierzęcych, naczynia na pokarm dla zwierząt domowych, szufelki
do sprzątania odchodów zwierząt domowych, łopatki do usuwania
nieczystości zwierząt domowych, pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych,
szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, miski do picia dla
zwierząt domowych, elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, zwierzęta (pojemniki [kuwety] na nieczystości dla-), miski
na karmę i wodę dla zwierząt domowych, pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, klatki dla ptaków, karmniki do karmienia ptaków żyjących
na wolności, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, wazony, zraszacze, kosze na pieczywo, formy do ciasta, formy
i foremki kuchenne, cukiernice, czajniki nieelektryczne, czary
nie z metali szlachetnych, filiżanki, grille kempingowe, serwisy
do kawy, serwisy do herbaty, serwisy obiadowe, karafki, kieliszki, kieliszki do jajek, klosze do przykrywania potraw, pojemniki do przechowywania żywności, silikonowe, plastikowe, szklane, szczypce do cukru, akwaria, deski do prasowania, kosze na pranie, aplikatory
do kosmetyków, dozowniki do kosmetyków, dozowniki do bawełnianych wacików w kulkach, dozowniki do mydła w płynie [do celów domowych], dozowniki do przechowywania papieru toaletowego [inne
niż zamontowane na stałe], dozowniki do ręczników papierowych,
gąbki, grzebienie, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, flakony na perfumy, drążki na ręczniki, nie z metalu szlachetnego, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki z zawartością, kosmetyczne puderniczki [kompakty], kosmetyczne szpatułki do użytku
z produktami do depilacji, kulki do prania do użytku jako przybory
gospodarstwa domowego, mydelniczki, nocniki, pojemniki na kosmetyki, półki na kosmetyki, pędzle kosmetyczne, przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, puderniczki
[pojemniczki], stojaki na papier toaletowy, szczoteczki do paznokci,
szczotki kąpielowe, szczotki złuszczające, szpatułki kosmetyczne,
uchwyty na kosmetyki, urządzenia rozpylające do aerozoli, nie do celów medycznych, wieszaki na ręczniki, skarbonki, meble, lustra, ramki
obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości
słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne
i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, Porcelanowe i ceramiczne, liny, sznury, sieci,
namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki, materiały na obicia
i do wypełniania z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na różka i obrusy,
odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki,
haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago,
kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, żywe zwierzęta, świeże
owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal-
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koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), tytoń,
przybory dla palaczy, zapałki, usługi sprzedaży przez Internet, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi aukcyjne, wynajem dystrybutorów automatycznych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, informacje i porady handlowe dla konsumentów w zakresie wyboru
produktów i usług, informacje na temat metod sprzedaży, konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży, pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, usługi importowo-eksportowe, usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług,
usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi składania zamówień hurtowych, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą
w celu obsługi transakcji sprzedaży I dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie promocji eksportu, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie zamówień online, usługi zarządzania sprzedażą, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo handlowe,
promocja sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, poszukiwanie
partnerów handlowych, tworzenie przedstawicielstw handlowych,
pośrednictwo handlowe, informacja handlowa, wdrażanie produktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie [giełd, targów, aukcji,
przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w celach
(handlowych i/lub reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności handlowej i gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością handlową, informacja o działalności
gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, analizy kosztów, usługi w zakresie badania
rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, badania statystyczne rynkowe, badania statystyczne biznesowe, komputerowe zarządzenie bazami danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi, usługi informacyjne dla konsumentów, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww.
usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 347717
(220) 2020 12 22
(210) 522520
(151) 2021 06 15
(441) 2021 03 01
(732) LEIER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wola Rzędzińska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOULEVARD
(510), (511) 19 niemetalowe materiały budowlane w tym betonowa
kostka brukowa, betonowe płyty ażurowe, betonowe płyty chodnikowe i tarasowe.
(111) 347718
(220) 2021 01 19
(210) 523355
(151) 2021 06 16
(441) 2021 02 15
(732) DUDZIC IRMINA IRMINKA’S COMPANY, Sosnówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Irminka Cosmetics
(510), (511) 3 Kosmetyki w formie olejków, Krem do twarzy, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kremy
do ciała, Kremy nawilżające, Kremy ujędrniające, Pianki oczyszczające do skóry, Olejki do twarzy, Serum pielęgnacyjne, Serum do twarzy
do celów kosmetycznych, Serum kojące do skóry, Toniki (kosmetyki),
Kremy przeciw starzeniu się skóry.
(111) 347719
(220) 2021 03 01
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) RESTO QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)

(210) 525327
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(540) (znak słowny)
(540) Resto Quality
(510), (511) 3 Płyn do mycia naczyń, Środki do polerowania metali, Płyny do mycia, Środki do mycia szkła, Płyn do mycia naczyń, Detergenty
do zmywania naczyń w zmywarkach, Detergenty do zmywania naczyń, Detergenty piorące do użytku profesjonalnego, Detergenty
do zmywarek do naczyń, Detergenty do zmywarek w postaci żelu,
Płynne detergenty do zmywarek, 7 Maszyny do krojenia warzyw, Przyrządy do krojenia makaronu [maszyny], Elektryczne urządzenia do krojenia żywności, Elektryczne noże do krojenia mięsa, Maszyny do krojenia żywności w plastry [przemysłowe], Maszyny do krojenia żywności
w plastry [elektryczne, kuchenne], Maszyny do krojenia żywności,
przeznaczone do użytku komercyjnego, Elektryczne maszyny do krojenia w plastry do użytku kuchennego, Elektryczne maszyny do krojenia w plastry do przetwórstwa spożywczego na dużą skalę, Miksery
[urządzenia kuchenne], Elektryczne miksery do żywności, Maszyny
do mieszania żywności, Pakowarki żywności, Zrobotyzowane mechanizmy do użytku w przetwórstwie żywności, Maszyny do obierania
warzyw, Urządzenia do obierania warzyw [maszyny], Elektryczne urządzenia do obierania owoców, Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, Maszyny do obierania żywności, przeznaczone do użytku komercyjnego, Szatkownice do warzyw [maszyny], Maszyny do mielenia
[elektryczne] przemysłowe, Elektryczne maszynki do mielenia mięsa,
Elektryczne maszyny do mielenia żywności, Maszyny do mielenia mięsa [elektrycznie narzędzia], Urządzenia elektryczne używane w kuchni
do mielenia, Elektryczne maszynki do mielenia żywności do użytku
przemysłowego, Elektryczne maszynki do mielenia żywności do użytku handlowego, Zmywarki do naczyń, Zmywarki do naczyń do celów
przemysłowych, Stojaki w zmywarkach stanowiące części zmywarki,
Miksery [maszyny], Kuchenne miksery, elektryczne, Przyrządy do szatkowania żywności (elektryczne), Zmywarki do naczyń do użytku domowego, Maszyny do pakowania lodów, Elektryczne młynki do kawy,
Maszyny do wyciskania kawy, Elektryczne spieniacze mleka do kawy,
Młynki kuchenne, elektryczne, Elektryczne młynki do przypraw, Młynki do mielenia mąki [maszyny], Młynki do kawy o napędzie innym niż
ręczny, Maszynki [młynki] elektryczne do przygotowania żywności,
Podstawy [statywy] maszyn, Maszyny do mieszania spiralnego, Krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, Elektryczne mieszarki do ciasta,
Elektryczne dzielarki do ciasta, Elektryczne maszyny do nadawania ciastu okrągłej formy, Maszyny do zgrzewania kontaktowego, Maszyny
do przygotowywania żywności [elektryczne, kuchenne], inne niż
do gotowania, Maszyny do formowania chleba, Krajalnice do chleba,
Krajalnice do chleba [maszyny], Elektryczne noże do chleba, Krajalnice
elektryczne do sera, Krajalnice do mięsa [elektryczne maszyny], Krajalnice do mięsa [maszyny elektryczne] do użytku domowego, Elektryczne krajalnice do mięsa do użytku kuchennego, Maszyny do wytwarzania makaronu, Maszyny do wyrobu makaronu, Maszyny do cienkiego
obierania i cięcia, Elektryczne sokowirówki, Maszyny do wyciskania
soku, Urządzenia do wyciskania pomarańczy [elektryczne], Urządzenia
do wyciskania owoców [elektryczne], Maszyny do wyciskania soku pomarańczowego [elektryczne], Elektryczne przyrządy kuchenne do siekania, miksowania, wyciskania, Wyciskarki soku, Elektryczne wyciskarki
do owoców i warzyw, Elektryczne wyciskarki do owoców, Maszynki
do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, Maszynki do mięsa [elektryczne], Elektryczne maszynki do mięsa, Urządzenia do cięcia mięsa, Maszyny do przetwarzania mięsa, Maszyny
do opakowywania mięsa, Maszynki do siekania mięsa, Maszynki
do mięsa [elektryczne] do użytku przemysłowego, Urządzenia do mycia naczyń stołowych, Maszyny do polerowania, Narzędzia elektryczne
do polerowania, Maszyny do polerowania noży, Elektryczne urządzenia do czyszczenia i polerowania, Elektryczne maszyny do ostrzenia
sztućców, Elektryczne młynki do pieprzu, Elektryczne młynki do soli,
Elektryczne młynki do owoców, Elektryczne spieniacze do mleka, Maszyny stosowane do ubijania śmietany [elektryczne, kuchenne], 11 Piece do pieczenia, Urządzenia do pieczenia chleba, Elektryczne urządzenia do pieczenia chleba, Urządzenia do pieczenia i opiekania,
Urządzenia do opiekania i pieczenia, Piekarniki do pieczenia żywności
do użytku komercyjnego, Piece przelotowe, Piece indukcyjne, Piece
kuchenne, Piece elektryczne, Piecyki opalane drewnem, Piecyki
na drewno, Piecyki na węgiel, Piece na węgiel drzewny, Urządzenia
do pieczenia ryb, Piece elektryczne do obróbki cieplnej, Piece obrotowe [do celów przemysłowych], Urządzenia służące do pieczenia wędzarniczego, Piekarniki konwekcyjne, Urządzenia do gotowania żywności, Maszyny do smażenia żywności, Szafki chłodnicze
do przechowywania żywności, Elektryczne urządzenia do podgrzewa-
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nia żywności, Witryny chłodnicze do ekspozycji żywności, Urządzenia
chłodnicze do wystawiania żywności, Elektryczne płyty grzejne
do podgrzewania żywności, Wózki podgrzewane do utrzymywania
temperatury żywności, Suszarki do żywności, Urządzenia do odwadniania żywności, Urządzenia do podgrzewania żywności, Urządzenia
do wędzenia żywności, Suszarki do żywności, elektryczne, Instalacje
chłodnicze do ekspozycji żywności, Chłodnicze lady, Maszyny chłodnicze, Urządzenia chłodnicze, Gabloty chłodnicze, Półki chłodnicze, Szafy chłodnicze, Lady chłodnicze, Pojemniki chłodnicze, Chłodnicze gabloty wystawowe, Urządzenia i instalacje chłodnicze, Lady chłodnicze
na żywność, Urządzenia chłodnicze w postaci ławek, Witryny chłodnicze do ekspozycji napojów, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze
do wydawania gorących i zimnych napojów, Urządzenia do chłodzenia
napojów, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Sprzęt
do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, Urządzenia do produkcji lodów, Maszyny do produkcji
lodu, Maszyny do produkcji kostek lodu, Maszyny i urządzenia do produkcji lodu, Urządzenia do produkcji lodu i dystrybutory automatyczne w jednym, Urządzenie do grillowania, Płyty grzejne do grillowania,
Gabloty wystawowe zamrażające, Elektryczne urządzenia z pokrywką
do opiekania, Urządzenia z pokrywką do opiekania, Maszyny i urządzenia do wytwarzania lodu, Chłodziarki do wytwarzania i przechowywania lodu [do użytku domowego], Urządzenia do zamrażania, Urządzenia do zamrażania artykułów spożywczych, Urządzenia do grillowania,
Grille gazowe, Grille elektryczne, Grille wędzarnie, Grille do gotowania,
Grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu, Elektryczne grille
do użytku wewnątrz budynków, Lodówki do ryżu, Urządzenia konserwujące do lodów, Maszyny do wytwarzania lodów, Kostkarki do lodu
do lodówek, Lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki do celów
przechowywania leków, Lodówki, urządzenia chłodzące i zamrażarki
do przechowywania materiałów medycznych, Lady zamrażalnicze,
Lady podgrzewane, Lady chłodzące wystawowe na towary, Szafki
chłodnicze do przechowywania napojów, Urządzenia chłodnicze
do użytku komercyjnego, Urządzenia grzewcze, Przenośne urządzenia
grzewcze, Piece [urządzenia grzewcze], Urządzenia grzewcze do pojemników, Wózki do serwowania [ogrzewane], Filtry do kawy elektryczne, Ekspresy do kawy (Elektryczne-), Elektryczne warniki do kawy, Maszyny do palenia kawy, Ekspresy do kawy espresso, Elektryczne
zaparzacze do kawy, Elektryczne urządzenia do palenia kawy, Ekspresy
do palenia ziaren kawy, Elektryczne bezprzewodowe zaparzacze
do kawy, Rożna elektryczne, Rożna [elektryczne] z użyciem gazu, Rożna elektryczne do użytku w grillowaniu, Maszyny do obracania rożna,
Rożna [urządzenia do gotowania], Rożna, Rożen, Urządzenia do gotowania, Rondle elektryczne do gotowania, Elektryczne urządzenia
do gotowania, Elektryczne przybory do gotowania, Urządzenia do gotowania ryżu, Garnki elektryczne do gotowania, Fondue [urządzenia
do gotowania], Kuchenki [urządzenia do gotowania], Gazowe urządzenia do gotowania, Urządzenia służące do gotowania, Płyty grzejne
do gotowania, Urządzenia do gotowania jajek, Kuchenki mikrofalowe
do gotowania, Wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, Elektryczne
urządzenia do gotowania ryżu, Elektryczne urządzenia do gotowania
jajek, Rożna [części urządzeń do gotowania], Przemysłowe urządzenia
do gotowania ryżu, Urządzenia do gotowania na parze, Elektryczne
urządzenia kuchenne do gotowania, Gazowe urządzenia kuchenne
do gotowania, Urządzenia służące do gotowania wędzarniczego, Urządzenia zasilane gazem do gotowania, Garnki do gotowania kuskusu,
elektryczne, Urządzenia do gotowania kuskusu, elektryczne, Urządzenia i instalacje do gotowania, Urządzenia elektryczne do gotowania
na parze, Elektryczne urządzenia do gotowania na parze, Urządzenia
do gotowania na świeżym powietrzu, Elektryczne urządzenia do gotowania makaronu ramen, Elektryczne urządzenia do gotowania sous
vide, Elektryczne garnki do gotowania warzyw na parze, Gazowe urządzenia do gotowania wyposażone w ruszt, Urządzenia domowe
do wypieku chleba, Maszyny do produkcji chleba do celów przemysłowych, Okapy wentylacyjne do piekarników, Okapy wentylacyjne
do kuchni, Okapy zawierające wentylatory wyciągowe, Okapy z wyciągiem do użycia z kuchenkami, Kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi
kuchenne, do użytku domowego], Wyciągi kuchenne [okapy], Grille
na węgiel drzewny, Frytownice elektryczne, Frytownice, Elektryczne
płyty kuchenne, Podgrzewacze talerzy, Podgrzewane urządzenia wystawowe Podgrzewacze do talerzy, Podgrzewacze do jedzenia, Elektryczne podgrzewacze napojów, Elektryczne podgrzewacze wody,
Gazowe podgrzewacze wody, Indukcyjne podgrzewacze wody, Elektrycznie podgrzewane termosy cateringowe, Urządzenia do podgrzewania napojów, Elektryczne podgrzewacze do talerzy, Elektryczne

podgrzewacze do herbaty, Urządzenia do podgrzewania wody, Elektryczne podgrzewacze do napojów, Termoelektryczne urządzenia
do podgrzewania żywności, Termoelektryczne urządzenia do podgrzewania napojów, Podgrzewane witryny do użytku w gastronomii,
Patelnie elektryczne, Elektryczne patelnie do smażenia, Elektryczne
patelnie do duszenia, Piekarniki elektryczne, Piekarniki przemysłowe,
Piekarniki, Elektryczne piekarniki, Piekarniki do pizzy, Piekarniki
do użytku komercyjnego, Termosy bufetowe na napoje, elektryczne,
Dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczonej, Dystrybutory wody,
Witryny ekspozycyjne grzewcze, Witryny podgrzewane na artykuły
spożywcze, Szafy mroźnicze, Komory mroźnicze, Wentylowane szafki
do przechowywania mięsa [chłodzące], Chłodziarki do wina, Elektryczne urządzenia do schładzania wina, Urządzenia do filtracji za pomocą
osmozy odwróconej [sprzęt do uzdatniania wody], Zmiękczacze wody,
Filtry do uzdatniania wody, Filtry do oczyszczania wody, Filtry do wody
pitnej, Filtry do wody, Kawa (Elektryczne ekspresy do-), Chłodziarki
do mleka, Urządzenia elektryczne do przygotowywania czekolady, 20
Gabloty [inne niż chłodnicze szafy przeszklone], Gabloty [inne niż
chłodnicze lady przeszklone], Przeszklone szafki wystawowe do celów
handlowych [gabloty], Lady sprzedażowe [meble], Lady wystawowe
przeszklone [nieelektryczne], Lady do celów prezentacji, Lady robocze
[meble], Szafki do przechowywania żywności, Gabloty [meble], Gabloty szklane, Meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży,
Witryny wystawowe, Wózki barowe ruchome do podawania herbaty,
21 Przyrządy do krojenia ciasta, Przenośne pojemniki chłodnicze (Nieelektryczne-), Pojemniki chłodnicze (Przenośne-), nieelektryczne, Miksery do żywności [nieelektryczne], Nieelektryczne urządzenia do wyrobu lodów spożywczych, Pojemniki do przechowywania żywności,
Termosy do przechowywania żywności, Młynki do kawy, Dzbanki
do kawy, Nieelektryczne młynki do kawy, Ciśnieniowe ekspresy
do kawy, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Filtry do kawy nieelektryczne, Ekspresy do zaparzania kawy (Nieelektryczne-), Kuchenki do gotowania próżniowego, Szybkowary, nieelektryczne, do gotowania, Patelnie grillowe wykonane z kamieni szlachetnych, Patelnie
do przyrządzania jaj w koszulkach, Patelnie nieelektryczne, Patelnie
typu wok, Patelnie do jaj, Żeliwne kociołki z pokrywką, Wyciskarki
do cytryn [wyciskarki owoców cytrusowych], Nieelektryczne wyciskarki do soku, Wyciskarki do soku z owoców, Urządzenia do schładzania
wina, Miarki do kawy, Pędzle kuchenne, Naczynia na napoje, Urządzenia do butelek zapobiegające kapaniu, Urządzenia do schładzania butelek, Urządzenia do schładzania wina, Wiaderka do kostek lodu
[na butelki], Wiaderka do szampana, Uchwyty do szklanek, Syfony
na wodę gazowaną, Dzbanki, Dzbanki na mleko, Dzbanki do kawy,
Dzbanki z metali szlachetnych, Dzbanki do kawy, nieelektryczne, Dozowniki do detergentów, Ceramiczna zastawa stołowa, Chochle do podawania, Ciśnieniowe ekspresy do kawy, Deski do krojenia, Deski
do krojenia chleba, Deski do krojenia kuchenne, Dzbanki do kawy
nie z metali szlachetnych, Filiżanki do kawy, Filiżanki i kubki, Formy cukiernicze, Formy do ciast, Garnki, Garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], Garnki kuchenne, Głębokie naczynia kuchenne, Kamienie
do pieczenia pizzy, Łopaty do pizzy, Maty do pieczenia, Metalowe naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, Miksery do żywności [nieelektryczne], Młynki do kawy, Młynki do soli i pieprzu, Naczynia, Naczynia do zapiekania, Patelnie, Podstawki pod garnki, Pojemniki
do przechowywania żywności, Pojemniki na żywność zatrzymujące
ciepło, Pojemniki termoizolacyjne na napoje, Pojemniki termoizolacyjne, Przenośne chłodziarki do napojów, Przenośne dozowniki do napojów, Przenośne lodówki, Rondle, Talerze, Termoizolacyjne pojemniki
na żywność, Termosy do napojów, Termosy do przechowywania żywności, Termosy do przechowywania napojów, Termosy bufetowe
na napoje, nieelektryczne, Termosy na jedzenie, Garnki ceramiczne,
Garnki kuchenne, Garnki kuchenne [komplety], Podkładki pod garnki,
Garnki do serwowania potraw, Garnki do popcornu na płytę kuchenną,
Garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], Garnki i rondle przenośne do użytku na kempingu, Patelnie grillowe wykonane z kamieni
szlachetnych, Patelnie do przyrządzania jaj w koszulkach, Małe patelnie z długą rączką, Patelnie do smażenia jajek, Patelnie do szwedzkich
naleśników, Patelnie do smażenia naleśników, Smażenie (Patelnie do-),
Patelnie do jaj, Patelnie typu wok, Patelnie nieelektryczne, Patelnie, Filiżanki, Filiżanki i kubki, Filiżanki do kawy, Filiżanki na herbatę, Szklane
filiżanki, szklanki, kieliszki, Filiżanki, nie z metali szlachetnych, Noże dekoracyjne do masła, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki,
Nieelektryczne miksery kuchenne, Miksery do żywności [nieelektryczne], Miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery].

Nr 6/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 347720
(220) 2021 03 10
(210) 525870
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 12
(732) KOCUR KRYSTYNA POD KETO, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) podketo
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty
i artykuły higieniczne, Suplementy diety dla sportowców, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Leki wzmacniające, Mineralne suplementy diety, Zioła lecznicze, Preparaty witaminowe, Herbaty lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Oleje spożywcze do celów leczniczych, Ekstrakty ziołowe do celów
medycznych, Naturalne suplementy diety, Olejki lecznicze, Sole
do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Alkohol leczniczy, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki przeczyszczające, Środki przeciwrobacze, 29 Gotowe posiłki, żywność preparowana i posiłki słone
na bazie mięsa, Gotowe posiłki, żywność preparowana i posiłki słone
na bazie ryb, Gotowe posiłki, żywność preparowana i posiłki słone
na bazie warzyw lub owoców, Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone
owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
Potrawy gotowe na bazie mięsa, Potrawy gotowe na bazie na bazie
ryb, Potrawy gotowe na bazie na bazie warzyw lub owoców, Dania
gotowe do spożycia na bazie: mięs, podrobów, nabiału, warzyw, jarzyn, owoców, przypraw, Mięso, Wędliny, Kiełbasy, Wyroby z mięsa,
Wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, Wyroby na bazie mięsa, Wyroby wędliniarskie, Pasztety, Słoniny, Wędzonki, Podroby, Wyroby podrobowe, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Konserwy owocowe,
Konserwy warzywne, Flaki, Galaretki, Zupy, Rosoły, Gotowe do spożycia dania na bazie mięs, podrobów lub ryb, nabiału, Filety rybne,
Krokiety, Pasty rybne do kanapek, Pasty rybne, Sałatki: warzywne,
jarzynowe, owocowe i rybne, Konserwy mięsne i rybne, 30 Pieczywa, Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia,
produkty pszczele, Gotowe posiłki, żywność preparowana i posiłki
słone na bazie węglowodanów, Potrawy gotowe na bazie na bazie
węglowodanów, Konserwy makaronowe, Dania gotowe i wytrawne
przekąski na bazie węglowodanów, 32 Napoje dla sportowców, Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Aromatyzowane napoje
gazowane, Soki, Wody, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne,
Napoje proteinowe, Napoje zawierające witaminy, 35 Usługi menedżerskie dla sportowców, Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji,
sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych naturalnych suplementów diety, suplementów diety dla sportowców, Napojów dla
sportowców, Aromatów do żywności i napojów w postaci olejków
eterycznych, herbat leczniczych, herbat ziołowych do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych do celów medycznych, olejków leczniczych, soli do celów medycznych, soli do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych, antybiotyków, antyseptyków, dietetycznej żywności
przystosowanej do celów medycznych, dietetycznych napojów przystosowanych do celów medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych do celów medycznych, olejów spożywczych do celów
leczniczych, leków dla ludzi, leków wzmacniających, mineralnych suplementów diety, ziół leczniczych, preparatów witaminowych, środków przeczyszczających, środków przeciwrobaczych, soków, świeżo
wyciskanych soków owocowych i warzywnych, olejów spożywczych,
świeżo wytłaczanych olejów spożywczych, owoców, warzyw, nasion,
naturalnych suplementów diety, aromatów do żywności i napojów
w postaci olejków eterycznych, herbat leczniczych, herbat ziołowych
do celów leczniczych, ekstraktów ziołowych do celów medycznych,
olejków leczniczych, soli do celów medycznych, soli do kąpieli mineralnych, alkoholi leczniczych, dietetycznej żywności przystosowanej
do celów medycznych, dietetycznych napojów przystosowanych
do celów medycznych, dietetycznych substancji przystosowanych
do celów medycznych, olejów spożywczych do celów leczniczych,
leków dla ludzi, leków wzmacniających, mineralnych suplementów
diety, ziół leczniczych, preparatów witaminowych, kawy, napojów
na bazie kawy, cykorii, herbaty, napojów na bazie herbaty, napojów
na bazie czekolady, galaretek owocowych, sorbetów-lodów, Odzieży,
nakryć głowy, okryć wierzchnich, obuwia, bielizny pościelowej i kocy,
bielizny stołowej i pościelowej, bielizny wzorzystej, brokatów, cerat
[obrusy], kap na łóżka, kotar na drzwi [zasłon], kołder, narzut na łóżka,

73

obić ściennych z materiałów tekstylnych, osłon do łóżek dziecięcych
[pościel], podkładek pod szklanki z materiałów tekstylnych, podszewek [tkaniny], pokrowców i narzut na meble, pokryć na materace,
poszewek na poduszki [poszwy na poduszki], prześcieradeł na łóżka, ręczników, rękawic kąpielowych, serwetek tekstylnych, ścierek
do osuszania szkła, śpiworów, śpiworków dla niemowląt, tekstylnych
mat na stół, tkanin, uchwytów do zasłon z materiałów tekstylnych,
wsyp [bielizna pościelowa], wsyp [pokrowce na materace], zasłon,
zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tekstyliów i substytutów tekstyliów, tkanin oraz nakryć tekstylnych stosowanych w gospodarstwie domowym, Reklamy radiowe
i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych,
zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy
rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, 41 Prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu
i sposobu życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi edukacyjne odnośnie odżywiania się, zdrowego
trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze
odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Informacje o nauczaniu, edukacji
i oświacie, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia,
mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia,
Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów,
konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia,
Opracowania i rozprawy naukowe, edukacyjne i oświatowe, publikowanie książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych,
edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu
i sposobu życia, Publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań,
rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym
w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki,
podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze odżywiania się, zdrowego trybu życia, mody, rozrywki, podróżowania
oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Planowanie i organizowanie konkursów, Usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia oraz obsługi festiwali oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych,
spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów,
konkursów, turniejów, widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni
sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych.

(111) 347721
(220) 2021 03 15
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 28
(732) WIERZBOWSKI PIOTR, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REZERWAT PRZYGODY
(540)

(210) 526061

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 01.01.03, 01.03.06, 06.01.02, 05.01.01, 05.01.10, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Sport (Wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].

(111) 347722
(220) 2021 03 15
(151) 2021 10 12
(441) 2021 06 14
(732) WIERZBOWSKI PIOTR, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BREJDAK GRAVEL
(540)

(111) 347725
(220) 2021 03 18
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 07
(732) CZAPLIŃSKA KATARZYNA, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADISON HOME
(540)

(210) 526351

(210) 526066

(591) ciemnoniebieski, fioletowy
(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sklepów detalicznych online obejmujące oświetlenie, dekoracje i akcesoria do wyposażenia wnętrz, Usługi sklepów
internetowych z wyposażeniem wnętrz, Usługi sprzedaży, reklamy
i promocji: artykułów wyposażenia wnętrz, oświetlenia, artykułów dekoracyjnych do wnętrz, mebli, dywanów, luster, artykułów do wyposażenia łazienek, płytek łazienkowych, baterii łazienkowych, sztukaterii,
dekoracji sufitowych i ściennych, artykułów do wyposażenia kuchni.
(531) 06.03.14, 26.01.16, 27.05.01, 01.03.01, 06.01.02, 26.01.04, 26.01.21
(510), (511) 41 Organizowanie zawodów sportowych, Edukacja, rozrywka i sport.
(111) 347723
(220) 2021 03 15
(210) 526106
(151) 2021 08 26
(441) 2021 05 10
(732) INELEKTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lumee Photocatalytic lonization-LPI
(510), (511) 11 Urządzenia do oczyszczania powietrza, Urządzenia
do wentylacji.
(111) 347724
(220) 2021 03 17
(210) 526234
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN, Monachium (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Oktoberfest
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, dżemy, jaja, mleko i produkty mleczne,
Oleje i tłuszcze jadalne, Wędliny, konserwowane ekstrakty mięsne, Owoce i warzywa w puszkach, Frytki, Przetworzone orzechy, Konfitury, Galaretki, Konserwy rybne i mięsne, Ser, 30 Kawa, herbata, kakao, chleb, ciasta i wyroby cukiernicze, Lody, Miód, musztarda, ocet, sosy (przyprawy),
Przyprawy korzenne, prażone migdały, Sosy owocowe, 31 Świeże owoce
i warzywa, Żywe rośliny i naturalne kwiaty, 32 Piwa, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje bezalkoholowe, Syropy i proszki do sporządzania napojów
bezalkoholowych, Napoje izotoniczne, Piwo bezalkoholowe, 33 Napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 41 Organizowanie festynów ludowych
(rozrywka), Organizowanie rozrywek ludowych, Rozrywka, organizowanie loterii i konkursów, Prowadzenie parków rozrywki, Usługi w zakresie
zakładów bukmacherskich i gier hazardowych, Działalność sportowa
i kulturalna, Produkcja, prezentacja, dystrybucja sieciowa (publikacja) i
/ lub wypożyczanie filmów, nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja i /
lub wypożyczanie interaktywnych treści edukacyjnych i rozrywkowych,
interaktywnych płyt CD, DVD, minidysków, płyt CD-ROM i gier komputerowych, Relacjonowanie w radiu i telewizji, Rezerwacja biletów, Rozrywka interaktywna, Gry hazardowe online, Udostępnianie gier za pośrednictwem internetu lub elektronicznych urządzeń do komunikacji
bezprzewodowej, Publikowanie książek, Publikowanie elektronicznych
książek i czasopism on-line, Produkcja taśm audio i wideo, Informacje dostarczane online z komputerowej bazy danych lub Internetu, Wszystkie
wyżej wymienione usługi w klasie 41 związane z festynami ludowymi, 43
Zaopatrywanie w żywność i napoje, Prowadzenie restauracji, restauracji
całodobowych i bary szybkiej obsługi, Usługi kateringowe.

(111) 347726
(220) 2021 06 09
(210) 530080
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) PIĄTAK ZBIGNIEW, Nowogard (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZEW NATURY
(510), (511) 31 Karma dla kotów, Karma dla psów, Karma dla psów
biorących udział w gonitwach, Karma dla zwierząt domowych, Karmy i pasze dla zwierząt.
(111) 347727
(220) 2021 03 24
(210) 526582
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) FARUGA HENRYK ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NOWY
ELEKTRONIK, Bestwina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NE NOWY ELEKTRONIK
(540)

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

Kombinezony [odzież], Koszule, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki, Kurtki [odzież], Kurtki z kapturem
chroniące przed zimnem i wiatrem, Legginsy, Nakrycia głowy, Narzutki na ramiona, Odzież, Odzież z imitacji skóry, Odzież ze skóry,
Palta, Pelerynki, Pikowane kurtki [odzież], Poncza, Spódnice, Spódnico-spodenki, Sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, Swetry,
Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję, Szlafroki, Trykoty
[ubrania], Turbany.

(111) 347728
(220) 2021 03 26
(210) 526753
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 12
(732)	SOKOŁOWSKA LUIZA CHALLENGER, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRUNT TO INWESTYCJA
(540)

(111) 347731
(220) 2021 04 15
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Estabiom mama
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję.
(111) 347729
(220) 2021 03 31
(210) 526937
(151) 2021 10 20
(441) 2021 07 05
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LONG4LASHES by OCEANIC FABULASH PRIMER
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia
i kąpieli, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji
ust, Środki do pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki do rzęs i brwi, Kosmetyki kolorowe do rzęs i brwi, Henna do celów kosmetycznych, Tusze
do rzęs i brwi, Odżywki do rzęs i brwi, Stylizatory do brwi w postaci
ołówka, żelu, kremu, proszku, cieni, Sztuczne rzęsy, Serum przyspieszające wzrost rzęs i brwi, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki
do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy
i żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty
do pielęgnacji skóry, włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych, Preparaty na porost włosów, rzęs i brwi.
(111) 347730
(220) 2021 04 07
(210) 527361
(151) 2021 10 01
(441) 2021 05 17
(732) CZAJKA MARLENA FIRMA HANDLOWA MARLENA,
Latosówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LM LE MARLE
(540)

(531) 25.01.01, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 25 Czapki [nakrycia głowy], Długie luźne stroje, Dzianina
[odzież], Etole [futra], Futra [odzież], Garnitury, Kamizelki, Kimona,

(210) 527607

(591) szary, różowy, jasnofioletowy, ciemnofioletowy, jasnoróżowy,
ciemnoróżowy, biały
(531) 19.03.03, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze
do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki
do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, lecznicze preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, szczepionki,
surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt,
materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, produkty weterynaryjne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły
ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne
plastry, okłady.
(111) 347732
(220) 2021 04 16
(210) 527640
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 05
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DERMIKA LUXURY CERAMIDES
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
(111) 347733
(220) 2021 03 11
(151) 2021 09 30
(441) 2021 05 24
(732) PALUCH ANNA ANVELJO, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Natura organika

(210) 525927
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(540)

(591) niebieski, zielony, brązowy
(531) 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych,
Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki,
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych,
Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych.
(111) 347734
(220) 2021 04 17
(210) 527654
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732)	EVO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PV HUB
(510), (511) 9 Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej ze słońca, Oprogramowanie, Mobilne aplikacje,
11 Pompy ciepła, 37 Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Konserwacja,
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, 42 Sporządzanie projektów i opracowywanie systemów fotowoltaicznych.
(111) 347735
(220) 2021 04 13
(210) 527717
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VELO BIANCO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia,
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów

budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 347736
(220) 2021 04 19
(210) 527757
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) ICM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) weedlak
(510), (511) 1 Rozpuszczalniki do lakierów, Rozpuszczalniki do farb, 2
Lakiery, Lakiery do drewna, Pokosty, Farby, Farby zewnętrzne, Farby
wewnętrzne, Farby olejne, Farby do podłóg, Rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, 3 Rozpuszczalniki do usuwania lakierów, Rozpuszczalniki do usuwania farb, Rozpuszczalniki odtłuszczające.
(111) 347737
(220) 2021 04 19
(210) 527819
(151) 2021 10 22
(441) 2021 07 05
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HARPER
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi
terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
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(111) 347738
(220) 2021 04 19
(210) 527821
(151) 2021 10 22
(441) 2021 07 05
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FUENTE
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 347739
(220) 2021 04 19
(210) 527822
(151) 2021 10 22
(441) 2021 07 05
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AMPARO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki
podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
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niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług
dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów
budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek
ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa, kamieni, części
instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi, wyrobami
kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami,
częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.

(111) 347740
(220) 2021 04 19
(151) 2021 10 04
(441) 2021 06 07
(732) OSTROWSKI IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niestachów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSTROWSKI
(540)

(210) 527837

(531) 27.05.01, 03.03.01, 03.04.01
(510), (511) 40 Ubój.
(111) 347741
(220) 2021 04 22
(210) 527921
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SUPERBROCKA
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, dania gotowe na bazie warzyw,
warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, przekąski
warzywne.
(111) 347742
(220) 2021 04 22
(151) 2021 10 19
(441) 2021 06 28
(732)	SZYMAŃSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RELAX MIND&BODY
(540)

(210) 527932

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 02.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Masaż, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Usługi spa, Zabiegi terapeutyczne dla ciała.
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(111) 347743
(220) 2021 04 23
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) LOOK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABIJAŃSKI I SPÓŁKA
(540)
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(210) 527986

(591) złoty, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.16, 25.07.01,
27.05.01, 26.03.19, 29.01.12
(510), (511) 30 Makarony, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe, Wyroby cukiernicze bezglutenowe, Pieczywo bezglutenowe, Wyroby piekarnicze i cukiernicze niskobiałkowe i proteinowe,
Wyroby ciastkarskie, Ciasta, Ciastka, Suchary, Wafle, Przekąski wykonane z mąki, w tym bezglutenowe, Produkty żywnościowe z ciasta,
w tym bezglutenowe, Muesli, Przekąski wytwarzane z muesli, Batony
zbożowe i energetyczne, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Słodycze, Płatki śniadaniowe, Przetworzone ziarna, Ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Granola, Płatki śniadaniowe zawierające mieszankę
owoców i błonnika, Batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów
i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], Gotowe mieszanki do pieczenia, Mieszanki mąk, Mieszanki do przyrządzania chleba, Mieszanki do robienia pieczywa, Mieszanki na ciastka, Mieszanki do ciast,
Mieszanki błyskawiczne do naleśników, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, 35 Usługi sprzedaży detalicznej,
w tym sklepów online oraz sprzedaży hurtowej następujących towarów: makarony, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Wyroby
piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze bezglutenowe,
Wyroby cukiernicze bezglutenowe, Pieczywo bezglutenowe, Wyroby
piekarnicze i cukiernicze niskobiałkowe i proteinowe, Wyroby ciastkarskie, Ciasta, Ciastka, Suchary, Wafle, Przekąski wykonane z mąki,
w tym bezglutenowe, Produkty żywnościowe z ciasta, w tym bezglutenowe, Muesli, Przekąski z muesli, Batony zbożowe i energetyczne,
Mąka i produkty zbożowe, Chleb, Słodycze, Płatki śniadaniowe, Przetworzone ziarna, Przetworzone ziarna, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców, Granola, Płatki
śniadaniowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, Batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], Gotowe mieszanki do pieczenia, Mieszanki mąk, Mieszanki do przyrządzania chleba, Mieszanki do pieczywa, Mieszanki
na ciastka, Mieszanki do ciast, Mieszanki błyskawiczne do naleśników, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Usługi
handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy on-line, Usługi importowo-eksportowe, Usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, Pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania sprzedażą,

Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Reklama, Publikacja
reklam, Usługi marketingowe i promocyjne, Wynajem przestrzeni reklamowej, w tym on-line, Marketing handlowy [inny niż sprzedaż],
Zarządzanie bazami danych, Informacja o ww. usługach.

(111) 347744
(220) 2021 04 22
(210) 528041
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALVEO
(510), (511) 19 Belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe,
dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów,
figurki i posążki z kamienia betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa, obudowy kominków, kształtowniki
niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, palisady niemetalowe, płytki
niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe,
podpory niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa,
powłoki jako materiały budowlane, profile niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian, terakota,
zaprawy budowlane, 35 Agencje importowo-eksportowe, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi
zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów usług dla innych
przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych,
wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi, artykułami
gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi
terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa, kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą sanitarną.
(111) 347745
(220) 2021 04 26
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) The 86 Company, Louisville (US)
(540) (znak słowny)
(540) JOURNEYS IN GIN
(510), (511) 33 Dżin.

(210) 528044

(111) 347746
(220) 2021 04 26
(210) 528078
(151) 2021 09 08
(441) 2021 05 24
(732)	ARI10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ARI10
(510), (511) 9 Oprogramowanie do uwierzytelniania, Programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie
do zarządzania finansami, Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, Elektroniczne urządzenia do prze-
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liczania walut, 36 Usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych, Elektroniczne przetwarzanie płatności, Elektroniczne
transakcje pieniężne, Elektroniczny transfer środków pieniężnych
za pośrednictwem telekomunikacji, Obsługa transakcji finansowych
online, Przetwarzanie transakcji płatniczych za pośrednictwem Internetu, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Usługi transakcji
finansowych online, Usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, Usługi finansowe świadczone przez Internet,
Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Usługi przelewu waluty
wirtualnej, Usługi w zakresie wirtualnej waluty, Wymiana finansowa
waluty wirtualnej, Wymiana wirtualnej waluty, Usługi wymiany walut
i doradztwo, Wymiana walut [kantory], Dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut, Handel walutami i wymiana walut, Informacja finansowa w postaci kursów walut, Kupno i sprzedaż
walut, Notowania kursów wymiany walut, Pośrednictwo walutowe,
Prowadzenie transakcji wymiany walut na rzecz osób trzecich, Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutą obcą,
Transakcje wymiany walut, Usługi w zakresie przelewów walutowych, Transakcje finansowe za pośrednictwem łańcucha blokowego,
Administrowanie finansami, Analizy danych finansowych, Dokonywanie transakcji finansowych, Dostarczanie informacji finansowych
za pomocą komputerowej bazy danych, Finansowe usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe, Finansowe usługi związane z oszczędnościami, Gromadzenie informacji finansowych, Indywidualne planowanie finansowe, Informacje finansowe dostarczane za pomocą
środków elektronicznych, Usługi informacji finansowej dotyczące
walut, Usługi informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi rejestrowania automatycznego transakcji finansowych, Usługi w zakresie badań i analiz finansowych, Usługi w zakresie finansowania społecznościowego.

(111) 347747
(220) 2021 04 27
(210) 528186
(151) 2021 10 14
(441) 2021 06 21
(732)	SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ESSELIKORT forte
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery
do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty,
Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony,
Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty
toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy, Minerały, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające
leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
Preparaty przeciwtrądzikowe, Farmaceutyczne płyny do skóry, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów
medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty
chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, Wyżej wskazane
towary nie są przeznaczone do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej, 10 Wyroby medyczne, Aparaty i instrumenty medyczne,
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy
do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty
chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże ortopedyczne, Poduszki
do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne, Wyżej wskazane towary nie są przeznaczone
do dziedziny stomatologii i techniki dentystycznej.
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(111) 347748
(220) 2021 04 27
(210) 528221
(151) 2021 10 25
(441) 2021 07 05
(732) DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REZYDENCJA MORSKIE OKO
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, Reklama w zakresie nieruchomości, w tym świadczona on-line, Marketing
internetowy, Prowadzenie badań rynkowych, Usługi organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
nieruchomości, Organizowanie targów i wystaw w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Usługi
zarządzania miejscami wystawowymi, Usługi promocji obrotu nieruchomościami mieszkalnymi, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, również on-line.
(111) 347749
(220) 2021 04 30
(210) 528290
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) OGÓREK JAROSŁAW LABFARMA, Tomaszowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BEPAX VET LABFARMA
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(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, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły
dentystyczne.
(111) 347750
(220) 2021 05 01
(210) 528345
(151) 2021 09 30
(441) 2021 06 07
(732) JEDLICZKA TADEUSZ, Włoszczowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Folwark Podzamcze
(510), (511) 41 Organizacja wystaw zwierząt do celów kulturalnych
lub edukacyjnych, Zajęcia sportowe i kulturalne, Organizowanie
imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 43 Zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów,
Pensjonaty dla zwierząt.
(111) 347751
(220) 2021 05 04
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732) BALWIERZ-MICHALSKA ANETA, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALWIERZ
(540)

(210) 528381

(591) szary, srebrny, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.05.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 Usługi prawne, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Badania prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej, 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 zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo praw-
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ne związane z mapowaniem patentów, Doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, Doradztwo w kwestiach praw
własności przemysłowej, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie
patentów, Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania
prawami autorskimi, Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z ochroną patentową, Doradztwo związane z ochroną nowych odmian roślin, Doradztwo związane z ochroną oznaczeń geograficznych, Doradztwo
związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną
wzorów przemysłowych, Doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi,
Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Doradztwo związane
z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Egzekwowanie praw do własności intelektualnej, Egzekwowanie praw
do znaków towarowych, Eksploatacja praw własności przemysłowej
i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Kompilacja informacji prawnych, Konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie baz danych [usługi prawne],
Licencjonowanie gier komputerowych, Licencjonowanie komputerów, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi
prawne], Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi
prawne], Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci
z kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych
[usługi prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo
[usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej
w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw
własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi
prawne], Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi
prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi
[usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie programów radiowych
i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie przedstawień muzycznych, Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie w zakresie
badań i rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich,
Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Mediacje, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Monitorowanie znaków
towarowych [usługi prawne], Ochrona praw autorskich, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc prawna przy tworzeniu
umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Prawne
administrowanie licencjami, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw
autorskich, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych, Profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, Przenoszenie tytułu własności, Przygotowywanie przepisów, Przyznawanie licencji związanych z kopiowaniem
programów telewizji kablowej, Rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, Rejestracja
nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci
komputerowej [usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], Rozstrzyganie spraw spornych, Składanie wniosków o rejestrację wzorów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sprawdzanie
standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Sprawy sporne (Usługi pomocy w-), Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej,
Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, Udzielanie

informacji na temat praw własności przemysłowej, Udzielanie informacji sądowych, Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie
z praw własności przemysłowej i praw autorskich, Udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, Usługi agencji licencjonujących prawa
autorskie, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi biegłych sądowych, Usługi doradcze dotyczące praw własności
intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności
intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie nazw domen, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi doradcze związane z rejestracją, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit, Usługi
doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów
i instytucji badawczych, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, Usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych,
Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, Usługi informacyjne
w zakresie standardów produkcyjnych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi kancelarii
patentowych, Usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z produkcją
towarów [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z publikacją muzyki, Usługi monitorowania prawnego, Usługi monitorowania
znaków towarowych, Usługi monitorowania znaków towarowych
do celów doradztwa prawnego, Usługi prawne dotyczące nabywania
własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych,
Usługi prawne pro bono, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi
prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych
z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej, Usługi prawne
z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich
do druków, Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich
do filmów, Usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej
i praw autorskich, Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw
autorskich, Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych
i muzycznych, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
do transmisji, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo
i muzycznymi, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi rzeczników patentowych, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi
w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia procesowego
w sporach sądowych, Usługi związane z ochroną własności przemysłowej, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi
prawne], Usługi związane z własnością intelektualną, Uwierzytelnianie
dokumentów prawnych, Wsparcie wspomagane komputerowo w zakresie sporów sądowych, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie
na rzecz osób trzecich [usługi prawne], Zarządzanie patentami, Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
własnością intelektualną, Zarządzanie własnością przemysłową, Zarządzanie znakami towarowymi.

(111) 347752
(220) 2021 05 04
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 528402
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(540) FLIS HAPPY SWING rolls
(540)

(591) żółty, ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.09.02, 24.09.05, 02.09.01, 26.13.99
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 347753
(220) 2021 06 21
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	ŁAZUGA DANIEL INMEDIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) papierogarnia KREATYWNOŚĆ BEZ GRANIC
(540)

(210) 530554

(591) ciemnofioletowy, zielony
(531) 20.05.01, 14.07.20, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Papier
i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Dzieła sztuki oraz
figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, Bibułka, Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki
stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Dekoracje na stół z papieru, Dekoracje na środek stołu z papieru, Dekoracje z papieru [flagi], Chorągiewki papierowe.
(111) 347754
(220) 2021 06 21
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	ELIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELIT
(540)
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miki do silników, wały rozrządcze do silników pojazdów, wentylatory
do silników, zawory [części maszyn lub silników], złącza uszczelniające [części silników], 9 Automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia
w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów,
cewki elektryczne, kable elektryczne, kable rozruchowe do silników,
przełączniki elektryczne, przepływomierze, skrzynki akumulatorowe, termostaty do pojazdów, wskaźniki prędkości, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], 11 Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów,
reflektory do lamp, reflektory do pojazdów, światła do pojazdów,
urządzenia grzejne do odmrażania szyb w pojazdach, urządzenia
grzewcze do pojazdów, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach,
12 Alarmy antywłamaniowe do pojazdów, amortyzatory zawieszenia
w pojazdach, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, błotniki, drążki skrętne do pojazdów, hamulce do pojazdów,
kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, koła do pojazdów lądowych, lusterka boczne do pojazdów,
lusterka wsteczne, łańcuchy do samochodów, łańcuchy napędowe
do pojazdów lądowych, łoża silnika do pojazdów lądowych, maski
silników do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, opony do pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń
w pojazdach, poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa
w samochodach], podwozia pojazdów, podwozia samochodów, pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, resory,
sprężyny amortyzujące samochodowe, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, sprzęgła do pojazdów lądowych, szczęki hamulcowe
do pojazdów, tapicerka do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe do pojazdów, urządzenia
przeciwwłamaniowe do pojazdów, wycieraczki do przednich szyb,
wycieraczki do przednich szyb, wycieraczki przednich świateł, zagłówki do siedzeń pojazdów, zapalniczki samochodowe, zderzaki
do pojazdów, zderzaki samochodowe, złącza do przyczep do pojazdów, 17 Izolatory do kabli, przewody giętkie do chłodnic pojazdów,
przewody giętkie niemetalowe, uszczelki do rur, 37 Konserwacja
i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, smarowanie pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów.

(111) 347755
(220) 2021 06 22
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732)	HISZPAŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENTUS ENERGIA
(540)

(210) 530627

(210) 530588

(591) zielony, szary
(531) 07.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Generatory elektryczności, Turbiny wiatrowe, 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne.
(111) 347756
(220) 2021 06 21
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) KUBIK MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dwell PROPERTIES
(540)

(591) ciemnoniebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Silikony, preparaty do oszczędzania paliwa, rozpuszczalniki do lakierów, środki chłodzące do silników pojazdów, środki chemiczne do usuwania osadu węglowego z silników, 4 Oleje
do smarowania, oleje silnikowe, smary, 7 Alternatory [generatory prądu przemiennego], chłodnice do silników, cylindry do silników, filtry
[części maszyn lub silników], kable sterownicze do maszyn i silników,
korbowody do maszyn, motorów i silników, paski klinowe do silników, pasy do silników, pompy [części maszyn lub silników], rozruszniki silników, tłoki [części maszyn lub silników], tłoki do silników, tłu-

(210) 530630

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04, 14.05.21
(510), (511) 36 Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi

82

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2022

dotyczącymi nieruchomości, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi konsultacyjne
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi
agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków,
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi
agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami,
Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji
w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami
rozrywkowymi, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami
przemysłowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z centrami handlowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie
lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie budynkami, Zapewnienie
finansowania rozbudowy nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób
trzecich], Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], Usługi
zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków,
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie
finansowania zakupu nieruchomości, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem
w infrastrukturę, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie finansów, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości,
Planowanie i zarządzanie finansowe, Usługi w zakresie zarządzania
aktywami, Usługi w zakresie zarządzania finansami, Zarządzanie
aktywami, Zarządzanie aktywami finansowymi, Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Oszacowania majątku
nieruchomego (nieruchomości), Udzielanie informacji dotyczących
wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji, konsultacji i porad
w dziedzinie wyceny finansowej, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości, Wycena nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Wyceny finansowe nieruchomości,
Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie konsorcjalne
nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, Organizowanie wynajmu mieszkań, Pobieranie
czynszów, Pobieranie czynszu, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie
przedsiębiorstw, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości korporacyjnych, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania
gruntu [w imieniu osób trzecich], Usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym związane z rolnictwem, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem,
Usługi zarządzania majątkiem, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami
w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania własnością

wakacyjną [timeshare], Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem sal wystawowych, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie
centrów handlowych, Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego-), Zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie stałego zamieszkania,
Zarządzanie domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie portfelem
nieruchomości.

(111) 347757
(220) 2021 06 23
(210) 530637
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 19
(732) BRAND NEW HEAVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bnh brand new heaven
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Bezpośrednia reklama pocztowa, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promowanie
[reklama] działalności gospodarczej, Reklama, Reklama banerowa,
Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama korespondencyjna, Reklama na billboardach elektronicznych,
Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama
online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie
publiczne środki komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama promocyjna w zakresie szkoleń filozoficznych,
Reklama radiowa, Reklama rekrutacji personelu, Reklama towarów
i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online
do przeszukiwania, Reklama w czasopismach, Reklama typu „płać
za kliknięcie”, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi,
Reklama w windach, Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem telefonu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem
i dostawą, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Organizowanie dystrybucji próbek reklamowych, Organizowanie działań reklamowych w kinach, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie
i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych,
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie pokazów w ce-
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lach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów związanych
z działalnością wydawniczą, Organizowanie i prowadzenie targów
rekrutacyjnych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych,
Organizowanie i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie
i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie i prowadzenie
wystaw i pokazów handlowych, Organizowanie i przeprowadzanie
wystaw handlowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
promocyjnych, Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi,
Organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie pokazów handlowych, Organizowanie pokazów mody w celach handlowych, Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizowanie
prenumeraty publikacji dla osób trzecich, Organizowanie prezentacji
osób w celach biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie promocji imprez
mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych
programów motywacyjnych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie,
przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów
motywacyjnych, Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach,
Organizowanie targów handlowych, Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach
biznesowych i promocyjnych, Organizowanie wystaw w celach handlowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich,
Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych,
40 Cyfrowe odnawianie fotografii, Cyfrowe polepszanie zdjęć, Druk
sitowy, Druk typograficzny, Druk wywabowy, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów
i zdjęć, Drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, Drukowanie filmu kinematograficznego, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie fotograwiury, Drukowanie książek, Drukowanie litograficzne, Drukowanie na wełnie,
Drukowanie obrazów na przedmiotach, Drukowanie ozdobnych
wzorów na opakowaniach prezentów, Drukowanie portretów, Drukowanie offsetowe, Drukowanie przezroczy fotograficznych, Drukowanie reklam, Drukowanie szablonów, Drukowanie wklęsłe, Drukowanie wzorów, Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Drukowanie
wzorów na dywanach, Drukowanie zdjęć, Drukowanie znaczków, Fotograficzne filmy (Wywoływanie-), Fotograficzne wytrawianie artykułów gospodarstwa domowego, Fotograficzne wytrawianie tkanin,
Fotograficzne wytrawianie papieru, Fotograficzne wytrawianie artykułów odzieżowych, Introligatorstwo, Kolacjonowanie maszynopisów [oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów kopiowanych [oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów
drukowanych [oprawy introligatorskie], Kopiowanie filmów fotograficznych, Kopiowanie przezroczy, Kopiowanie slajdów fotograficznych, Kopiowanie zdjęć, Malowanie sitodrukiem, Mocowanie dzieł
sztuki jako część procesu oprawiania, Nadruk wzorów na płytki dywanowe, Nadruk wzorów na pokryciach ściennych, Nadruk wzorów
na pokryciach podłogowych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, Nanoszenie pasków magnetycznych na filmy kinowe, Obróbka filmów fotograficznych, Obróbka
filmów i obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć], Obróbka obrazów stereoskopowych, Obróbka taśm filmów kinematograficznych, Obróbka taśm filmowych, Obróbka taśmy filmowej, Obróbka zdjęć fotograficznych,
Obróbka zdjęć lotniczych lub satelitarnych, Oddzielania kolorów [obróbka], Odnawianie fotografii, Oprawa dokumentów, Oprawa książek
lub dokumentów, Oprawianie książek, Powiększanie odbitek fotograficznych, Powiększanie prac graficznych, Powiększanie zdjęć, Powie-
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lanie slajdów fotograficznych, Przenoszenie filmów fotograficznych
na taśmę wideo, Przenoszenie filmów kinematograficznych na taśmę
wideo, Przenoszenie filmów z taśmy amatorskiej na taśmy wideo,
Przenoszenie fotografii na płyty kompaktowe, Przenoszenie klisz fotograficznych na taśmy wideo, Przenoszenie odbitek fotograficznych,
Przenoszenie przeźroczy fotograficznych, Przetwarzanie filmów fotograficznych i kinematograficznych, Przetwarzanie przeźroczy i druków, Reprodukcja fotografii, Reprodukcja odbitek fotograficznych,
Reprodukcja przezroczy fotograficznych, Retusz fotograficzny, Rotograwiura, Składanie tekstu, Sitodruk, Segregacja pod względem kolorów, Tłoczenie oryginałów [wzorców] płyt, Tłoczenie wzorców płyt
kompaktowych, Typografia, Udzielanie informacji dotyczących usług
drukarskich, Udzielanie informacji związanych z przetwarzaniem filmów kinematograficznych, Udzielanie informacji związanych z usługami introligatorskimi, Udzielanie informacji związanych z usługami
fotograwiury, Udzielanie informacji związanych z usługami powiększania fotograficznego, Udzielanie informacji związanych z usługami
drukowania fotograficznego, Udzielanie informacji związanych z wywoływaniem filmów fotograficznych, Usługi cyfrowego drukowania
książek i innych dokumentów na zamówienie, Usługi diazotypii
do stosowania w kopiowaniu dokumentów, Usługi drukowania, Usługi druku na tkaninach, Usługi druku offsetowego, Usługi informacyjne dotyczące wykonywania odbitek z filmów fotograficznych, Usługi
informacyjne dotyczące obróbki filmów fotograficznych, Usługi laboratorium fotograficznego, Usługi montażu suchego, Usługi odnawiania fotografii, Usługi składania druku, Usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych, Usługi w zakresie fotokompozycji, Usługi
wykańczania druków [składanie], Usługi wykańczania druków [cięcie], Usługi wykańczania druków [introligatorstwo], Usługi wykańczania druków, Usługi z zakresu przenoszenia odbitek fotograficznych
na taśmy wideo, Utrwalanie fotografii, Utrwalanie i konserwacja fotografii, Uwydatnianie kolorów czarno-białych filmów wideo, Uwydatnianie kolorów na czarno-białych filmach, Wykonywanie światłokopii
[planów], Wytrawianie fotograficzne druków, Wytrawianie zdjęć, Wywoływanie filmów, Wywoływanie filmów fotograficznych, Wywoływanie fotograficzne, Wywoływanie i obróbka filmów, Wywoływanie
filmów i powielanie fotografii, 41 Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism
elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie
dokumentów, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków
w formie elektronicznej, Publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie katalogów dotyczących podróży, Publikowanie katalogów dotyczących turystyki, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek dotyczących ligi rugby, Kursy
szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Organizowanie seminariów związanych
z reklamą, 43 Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów],
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizowanie bankietów, Organizowanie posiłków
w hotelach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości.

(111) 347758
(220) 2021 06 23
(210) 530639
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 19
(732) PAPIEŻ IZABELLA, Chojnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mayoress
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna, Piżamy, Odzież męska, damska i dziecięca, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
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(111) 347759
(220) 2021 06 23
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 19
(732) MAZUREK WALDEMAR, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOKUDO
(540)
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(210) 530666

(111) 347762
(220) 2021 06 24
(210) 530697
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732)	STRUSS AUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SOUNDASTIC
(510), (511) 9 Wzmacniacze, Urządzenia do odtwarzania dźwięku,
Głośniki, Urządzenia do transmisji dźwięku, Przewody akustyczne,
Urządzenia do przetwarzania dźwięku.
(111) 347763
(220) 2021 06 24
(210) 530704
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 19
(732) MIECZNIKOWSKA-AMIN NATALIA, Czarna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKADEMIA GIMNASTYKI
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 21.03.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, 41
Usługi klubów sportowych, Zajęcia sportowe.
(111) 347760
(220) 2021 06 24
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 19
(732) BUSSAJ REMIGIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) C 2PACollection
(540)

(210) 530678

(531) 27.05.05, 27.05.24, 27.07.24
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą.
(111) 347761
(220) 2021 06 24
(210) 530687
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 19
(732) WRZOSEK HENRYK, Rybnik (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ORIONIS
(510), (511) 35 Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Wsparcie w dziedzinie
zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
lub w zarządzaniu nimi, 36 Agencje nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi
nabywania nieruchomości, Zarządzanie portfelem nieruchomości,
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Organizowanie wynajmu
nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Usługi w zakresie
nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Dzierżawa
nieruchomości posiadanych na własność, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Organizowanie umów
dzierżawy i najmu nieruchomości.

(531) 26.01.03, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Lekcje gimnastyki, Nauka
gimnastyki, Zajęcia gimnastyczne, Instruktaż w zakresie gimnastyki,
Usługi w zakresie nauczania gimnastyki, Organizowanie pokazów gimnastycznych, Rozrywka w postaci występów gimnastycznych, Pokazy
gimnastyczne (Organizowanie-), Usługi klubów sportowych, Organizowanie imprez gimnastycznych, Nauka tańca, Szkoły tańca, Udzielanie lekcji tańca, Nauka tańca dla dzieci, Usługi edukacyjne związane
z tańcem, Organizowanie pokazów tanecznych, Usługi w zakresie
klubów tańca, Usługi w zakresie nauki tańca, Usługi klubów zdrowia
[ćwiczenia], Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], Tworzenie i prowadzenie ćwiczeń do programów muzycznych i lekcji muzyki, Organizacja aktywności sportowych na obozach
letnich, Zajęcia sportowe, Szkolenia sportowe, Edukacja sportowa,
Organizowanie programów szkolenia młodzieży, Coaching w zakresie
życia osobistego [life coaching], Edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, Organizowanie i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych,
Organizowanie konkursów sportowych, Usługi trenerskie w zakresie
zajęć sportowych, Usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem [country club], Usługi sportowe i kulturalne, Informacje dotyczące edukacji sportowej.
(111) 347764
(220) 2021 06 24
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SIMPLIFSHOTS
(540)

(210) 530725

(591) czarny, niebieski
(531) 26.15.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Wyroby farmaceutyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Leki, Żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Mineralne dodatki do żywności, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Witaminy, Zioła lecznicze, Wywary do celów farmaceutycznych, Herbaty lecznicze, Napary ziołowe, Lecznicze wyciągi ziołowe, Ekstrakty ziołowe, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
Preparaty diagnostyczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
Substancje chłonne do higieny osobistej, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Balsamy do celów medycznych, Preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, Środki medyczne
przeciw poceniu się, Płyny do przemywania oczu, Sole kąpielowe
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do celów leczniczych, Pomadki do celów leczniczych, Preparaty
do usuwania grzybicy, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, 32 Napoje
bezalkoholowe, Napoje izotoniczne, energetyczne, proteinowe,
węglowodanowe, Zaprawy do napojów, syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów, Napoje wzbogacone witaminami i minerałami, 35 Usługi sprzedaży towarów: produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki, żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności, suplementy diety, witaminy,
zioła lecznicze, wywary do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, balsamy do celów medycznych,
preparaty do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, środki
medyczne przeciw poceniu się, płyny do przemywania oczu, sole
kąpielowe do celów leczniczych, pomadki do celów leczniczych, preparaty do czyszczenia soczewek kontaktowych, preparaty do usuwania grzybicy, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, herbaty
lecznicze, preparaty medyczne do odchudzania, dodatki żywieniowe pochodzenia zwierzęcego wzbogacone witaminami, solami mineralnymi i aminokwasami, dodatki żywieniowe pochodzenia roślinnego wzbogacone witaminami i/lub solami mineralnymi, przyprawy,
napary, herbaty, dodatki smakowe do żywności, dodatki żywnościowe (inne niż olejki esencyjne) jako polepszacze smaku żywności,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne,
napoje proteinowe, napoje węglowodanowe, zaprawy do napojów,
syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, napoje wzbogacone witaminami i minerałami, Zarządzanie sklepami: detalicznymi,
hurtowymi, internetowymi, Reklama, Zarządzanie w działalności
handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Usługi w zakresie organizowania giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych
i handlowych, Usługi promocji gospodarczej i handlowej, Doradztwo
handlowe, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
badania rynku i opinii publicznej, Organizowanie targów w celach
handlowych oraz reklamowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Badania rynku i badania marketingowe,
Usługi dostarczania reklam za pomocą urządzeń elektronicznych,
Analiza i raporty statystyczne, Pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, Zbieranie i przetwarzanie danych do celów administracyjnych, Pozyskiwanie informacji
do komputerowych baz danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego
polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 347765
(220) 2021 06 24
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) ZENNER-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Ewa Schmitt
(540)

(210) 530728

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 10 Elektryczne przyrządy do masażu, Aparaty do masażu,
Rękawice do masażu, Elektryczne masażery kosmetyczne, Przyrządy
do masażu estetycznego, Masażery jadeitowe w formie płytek i rollerów do twarzy i ciała, Masażery do ciała, skóry głowy i twarzy w postaci szczotek, Elektryczne urządzenia do masażu głowy do użytku
domowego, Masażery do głowy, Nieelektryczne urządzenia do masażu, Przyrządy do masażu ręcznego, Przybory do masażu, Przybory
do usuwania kleszczy i żądeł, Zatyczki do uszu.
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(111) 347766
(220) 2021 06 25
(210) 530760
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732)	SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AD PROFIL
(540)

(591) żółty, zielony, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.13
(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, Pestycydy
do celów ogrodniczych, Pestycydy rolnicze.
(111) 347767
(220) 2021 06 25
(210) 530763
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732) PRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRESA
(540)

(591) ciemnoniebieski, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 01.15.15, 26.03.23
(510), (511) 21 Wyroby szklane, Pojemniki ze szkła, Butelki ze szkła,
Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Naczynia ze szkła,
Miski ze szkła, Karafki ze szkła, Flakony ze szkła, Flaszki ze szkła, Słoje
do przechowywania ze szkła, Lampiony ze szkła, Wyroby artystyczne
ze szkła, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci Internet, następujących towarów: wyroby szklane, pojemniki ze szkła, butelki ze szkła, wyroby szklane do gospodarstwa
domowego, naczynia ze szkła, miski ze szkła, karafki ze szkła, flakony
ze szkła, flaszki ze szkła, słoje do przechowywania ze szkła, lampiony
ze szkła, wyroby artystyczne ze szkła, 42 Projektowanie szkła i produktów szklanych, Wzornictwo przemysłowe, Wzornictwo i opracowywanie produktów, Wzornictwo i opracowywanie produktów
ze szkła.
(111) 347768
(220) 2021 06 28
(210) 530833
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 19
(732)	SCHILD PIOTR SCHILD-PIOTR SCHILD, Janczewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SCHILD
(540)

(591) niebieski, szary
(531) 26.01.05, 26.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 Kuchenne okapy wyciągowe [wyciągi kuchenne,
do użytku domowego], Płyty indukcyjne, Klimatyzatory, Bezdotykowe suszarki do rąk, Reagujące na zmiany temperatury sterowniki
do automatycznych zaworów [części instalacji grzewczych], Frytkownice, Pompy ciepła.
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(111) 347769
(220) 2021 06 30
(210) 530957
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) BRON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hobby4Men
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych-ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek,
Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja
materiałów promocyjnych, Elektroniczne przetwarzanie zamówień,
Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Opracowywanie katalogów, spisów
w celu publikacji w Internecie, Organizacja i prowadzenie prezentacji
produktów, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub
komputera, Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich,
Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi doradcze dotyczące
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą następujących towarów mianowicie: aerozole
do osobistej obrony, kompasy kierunkowe, lornetki, lunety, telefony,
urządzenia do lokalizowania i lokalizowania celów, urządzenia noktowizyjne, kajdanki, pojemniki, pudełka, puszki, zamknięcia do pojemników i butelki, bransolety, broń z ostrzami i tępą, broń boczna,
ostrza, scyzoryki, noże, pałki, kastety, ostrza, włócznie, harpuny, piły,
narzędzia ręczne, sprzęt do przygotowywania żywności, sztućce,
urządzenia nawigacyjne i naprowadzające, urządzenia do lokalizowania, urządzenia noktowizyjne i GPS, urządzenia do komunikacji
bezprzewodowej i transmisji głosu, urządzenia do transmisji danych
i obrazów, detektory, odzież ochronna, ochronne nakrycia głowy,
okulary, gogle, alarmy, maski, maski ochronne, flary, sprzęt ochronny
i ochronny, aparatura i instrumenty sygnalizacyjne, przyrządy pomiarowe, urządzenia wykrywające i monitorujące, wskaźniki, sterowniki,
kodowane karty i bransoletki identyfikacyjne, latarki, oświetlenie,
kuchenki, urządzenia do gotowania i ogrzewania, drony, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy bezzałogowe, broń, broń ASG (Airsoft
Gun), broń RAM (Real Action Marker), broń RMG, broń lotna, broń
gazowa, amunicja, amunicja ślepa, naboje, pociski (broń), części i wyposażenie do broni, kusze, łuki, śrut, przybory do czyszczenia broni,
materiały wybuchowe i urządzenia wybuchowe, inne niż broń, Zegarki na rękę, breloki, przyrządy chronometryczne, torby, worki, plecaki,
wyposażenie i pokrowce na odzież, laski, futerały, wyroby rymarskie,
parasole, termosy, naczynia, sportowe butelki do picia, garnki, paski,
liny, plandeki, markizy, namioty, sznurki, śpiwory, pościel, koce, ręczniki, artykułów myśliwskich i wędkarskich, pistoletów zabawkowych,
paintballowych, broni sportowej, tarcz, procy, detonatorów, anoraki,
artykuły odzieżowe w stylu sportowym, czapki jako nakrycia głowy,
duże luźne kaptury [odzież], kamizelki kamuflażowe, kombinezony
[odzież], koszule kamuflażowe, kurtki kamuflażowe, kurtki [odzież],
nakrycia głowy, odzież wojskowa z khaki, okrycia głowy z daszkiem,
okrycia wierzchnie [odzież], spodnie kamuflażowe, koszule myśliwskie, spodnie myśliwskie, kurtki myśliwskie, obuwie, bielizna, bielizna termo aktywna, kominiarki, rękawiczki, rękawice kamuflażowe,
chusty [odzież], kamizelki myśliwskie, nauszniki [odzież], peleryny
[płaszcze], płaszcze mundurowe [zimowe], mundury, Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z następującymi towarami mianowicie: aerozole do osobi-

stej obrony, kompasy kierunkowe, lornetki, lunety, telefony, kajdanki, pojemniki, pudełka, puszki, zamknięcia do pojemników i butelki,
bransolety, broń z ostrzami i tępą, broń boczna, ostrza, scyzoryki,
noże, pałki, kastety, ostrza, włócznie, harpuny, piły, narzędzia ręczne,
sprzęt do przygotowywania żywności, sztućce, urządzenia nawigacyjne i naprowadzające, urządzenia do lokalizowania, urządzenia
noktowizyjne i GPS, urządzenia do komunikacji bezprzewodowej
i transmisji głosu, urządzenia do transmisji danych i obrazów, detektory, odzież ochronna, ochronne nakrycia głowy, okulary, gogle, alarmy, maski, maski ochronne, flary, sprzęt ochronny i ochronny, aparatura i instrumenty sygnalizacyjne, przyrządy pomiarowe, urządzenia
wykrywające i monitorujące, wskaźniki, sterowniki, kodowane karty
i bransoletki identyfikacyjne, latarki, oświetlenie, kuchenki, urządzenia do gotowania i ogrzewania, drony, części i akcesoria do pojazdów, pojazdy bezzałogowe, broń, broń ASG (Airsoft Gun), broń RAM
(Real Action Marker), broń RMG, broń lotna, broń gazowa, amunicja,
amunicja ślepa, naboje, pociski (broń), części i wyposażenie do broni,
kusze, łuki, śrut, przybory do czyszczenia broni, materiały wybuchowe i urządzenia wybuchowe, inne niż broń, Zegarki na rękę, breloki,
przyrządy chronometryczne, torby, worki, plecaki, wyposażenie i pokrowce na odzież, laski, futerały, wyroby rymarskie, parasole, termosy, naczynia, sportowe butelki do picia, garnki, paski, liny, plandeki,
markizy, namioty, sznurki, śpiwory, pościel, koce, ręczniki, artykułów
myśliwskich i wędkarskich, pistoletów zabawkowych, paintballowych,
broni sportowej, tarcz, procy, detonatorów, anoraki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, czapki jako nakrycia głowy, duże luźne kaptury [odzież], kamizelki kamuflażowe, kombinezony [odzież], koszule
kamuflażowe, kurtki kamuflażowe, kurtki [odzież], nakrycia głowy,
odzież wojskowa z khaki, okrycia głowy z daszkiem, okrycia wierzchnie [odzież], spodnie kamuflażowe, koszule myśliwskie, spodnie myśliwskie, kurtki myśliwskie, obuwie, bielizna, bielizna termo aktywna,
kominiarki, rękawiczki, rękawice kamuflażowe, chusty [odzież], kamizelki myśliwskie, nauszniki [odzież], peleryny [płaszcze], płaszcze
mundurowe [zimowe], mundury. Usługi w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Usługi w zakresie zamówień na rzecz
osób trzecich, Usługi w zakresie zamówień online, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online.

(111) 347770
(220) 2021 06 30
(210) 530962
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732)	ESIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Luzino (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ESIX
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 03.07.24, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, Elektryczne urządzenia pomiarowe, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Skrzynki rozgałęźne, Tablice
rozdzielcze, Tablice sterownicze, Złącza przewodów elektrycznych,
37 Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Układanie kabli, Usługi elektryków, Budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, Usługi budowy rurociągów przemysłowych i sieci
rozdzielczych, Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych i klimatyzacyjnych, Naprawa i konserwacja
urządzeń elektrycznych, Budownictwo, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 42 Usługi inżynieryjne, Doradztwo techniczne w zakresie inżynierii, Opracowywanie
projektów technicznych, Projektowanie budowlane, Usługi doradcze
w dziedzinie technologii.
(111) 347771
(220) 2021 07 01
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) RUCKA MARTA, Mielec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 530980
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(540) MARTA RUCKA Holistic-Med
(540)

(591) złoty, biały
(531) 26.01.01, 26.01.14, 25.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Organizacja szkoleń, Nauczanie
i szkolenia, 44 Zabiegi kosmetyczne, Usługi medyczne.
(111) 347772
(220) 2021 07 01
(210) 530985
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kiddy
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 Alarmy, Alarmy dźwiękowe, Analizatory powietrza,
Aplikacje komputerowe do pobrania, Mierniki, Czujniki, Czujniki ruchu fizycznego, Czujniki temperatury, Czujniki dźwięku, Czytniki jako
sprzęt do przetwarzania danych, Diody świecące led, Kamery wideo,
Kaski ochronne do uprawiania sportu, Łyżki do odmierzania, Wideofony, Zegarki inteligentne jako sprzęt do przetwarzania danych,
Adaptory elektryczne, Miarki jako przyrządy miernicze, Mikrofony,
Monitory jako programy komputerowe, Monitory jako sprzęt komputerowy, Nośniki do rejestracji dźwięku, Ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, Odbiorniki audiowizualne, Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, Przyrządy do wskazywania
temperatury, Termometry, Urządzenia do wykrywania zmiany temperatury, Urządzenia do wykrywania ruchu fizycznego, Urządzenia
do wykrywania dźwięku, Przyrządy meteorologiczne, Przyrządy obserwacyjne, Radia jako odbiorniki radiowe, Radia samochodowe, Respiratory do filtrowania powietrza, Słuchawki zakładane na głowę,
Urządzenia do komunikacji wewnętrznej, Urządzenia do monitorowania niemowląt, Elektroniczne nianie, Urządzenia do oddychania,
inne niż do sztucznego oddychania, Urządzenia do rejestrowania
dźwięku, Urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, Wagi analizujące masę ciała, Wagi dla niemowląt, Walkie-talkie, 10 Gryzaki
pierścienie dla ząbkujących dzieci, Futerały na butelki do karmienia
niemowląt, Zamknięcia do butelek do karmienia, Urządzenia i akcesoria do karmienia piersią, Urządzenia do odciągania mleka z piersi,
Urządzenia do monitorowania tętna, Prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Smoczki, Smoczki do butelek
do karmienia, 12 Wózki dziecięce, Wózki dziecięce spacerowe, Budki
wózków dziecięcych, Budki wózków dziecięcych spacerowych, Pokrycia wózków dziecięcych, Pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, Dopasowane moskitiery do wózków dziecięcych spacerowych, Dopasowane moskitiery do wózków dziecięcych, Dopasowane
pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, Dopasowane pokrowce
na nóżki do wózków dziecięcych spacerowych, Torby przystosowane
do wózków dziecięcych spacerowych, Torby przystosowane do wózków dziecięcych, Koła do wózków dziecięcych, Koła do wózków spacerowych, Materace do wózków dziecięcych, Materace do wózków
dziecięcych spacerowych, Uchwyty na kubki do wózków dziecięcych, Uchwyty na kubki do wózków dziecięcych spacerowych, Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, Uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, Pasy bezpieczeństwa dla dzieci
do siedzeń pojazdów, Rowery, Rowerki biegowe jako pojazdy, Dętki
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do opon pneumatycznych, Dętki do rowerów, Opony do pojazdów,
Opony bezdętkowe do rowerów, Hamulce do rowerów, Kierownice
do rowerów, Klaksony rowerowe, Koła do rowerów, Łańcuchy rowerowe, Kosze przystosowane do rowerów, Kółka samonastawne
do wózków jako pojazdów, Lusterka boczne do pojazdów, Nóżki
do rowerów, Opony rowerowe, Pedały do rowerów, Pompki do rowerów, Ramy do rowerów, Sakwy rowerowe, Siodełka rowerowe, Wentyle do opon pojazdów, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Dzwonki do rowerów, Hulajnogi jako pojazdy, Trycykle, 18 Kosmetyczki bez
wyposażenia, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Plecaki,
Szelki do prowadzenia dzieci, Torby, Torby szkolne, Uprzęże, Walizki,
Walizki z kółkami, Torby turystyczne, 20 Meble, Poduszki, Materace,
Leżaczki dziecięce typu bujaki, Elektryczne leżaczki dziecięce typu
bujaki, Chodziki dla dzieci, Kojce, Maty do kojców dziecięcych, Maty
do przewijania niemowląt, Maty do spania, Przewijaki, Krzesełka dla
dzieci, Wysokie krzesła dla dzieci, Krzesła, Siedziska, Zestawy krzeseł,
Składane krzesła, Kosze do noszenia dzieci, Łóżeczka dziecięce, Łóżeczka turystyczne dla dzieci, Kołyski, Przenośne kołyski, Łóżeczka
koszyki dla dzieci, Łóżka, Przenośne łóżka dla niemowląt, Osprzęt
niemetalowy do łóżek, Ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla
dzieci inne niż bielizna pościelowa, Podstawy łóżek, Pościel oprócz
bielizny pościelowej, Stojaki do butelek, Stojaki do wieszania ubrań,
Podpórki pod książki, Stoliki ruchome pod komputery jako meble,
Stoły, Szafki zamykane, Taborety, Toaletki, Skrzynki na zabawki, Wieszaki stojące na płaszcze, Wózki meblowe jako meble, Komody, Szafki ze schowkami, Taborety ze schodkiem, nie z metalu, 21 Butelki
na napoje dla podróżnych, Etui na grzebienie, Kosmetyczki na przybory toaletowe, Podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, Przybory kosmetyczne, Szklane naczynia do picia, Torby
izotermiczne, Wanienki dla niemowląt przenośne, Buteleczki, Butelki, 28 Zabawki, Gry, Pojazdy jako zabawki, Pojazdy jako zabawki dla
dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, Rowery jako zabawki, Rowery jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, Rowerki
biegowe jako zabawki, Rowerki biegowe jako zabawki dla dzieci
i niemowląt do jeżdżenia na nich, Rowery trójkołowe jako zabawki,
Rowery trójkołowe jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia
na nich, Hulajnogi jako zabawki, Hulajnogi jako zabawki dla dzieci
i niemowląt do jeżdżenia na nich, Huśtawki, Maty do zabawy zawierające zabawki dla niemowląt, Maty z puzzli piankowych jako zabawki, Namioty zabawkowe, Wózki dla lalek, Wózki spacerowe do zabawy, Wózki do zabawy, Zabawki drewniane, Domki do zabawy, Domki
zabawkowe dla dzieci, Domki dla lalek, Elementy wyposażenia domków dla lalek, Zabawkowe garaże, Meble zabawkowe, Kuchnie zabawkowe, Drewniane kuchnie zabawkowe, Kuchnie zabawkowe
do zabawy na dworze, Kuchnie zabawkowe do zabawy błotem i roślinami, 35 Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów,
mianowicie alarmy, alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje komputerowe do pobrania, mierniki, czujniki, czujniki ruchu fizycznego, czujniki temperatury, czujniki dźwięku, czytniki jako
sprzęt do przetwarzania danych, diody świecące LED, kamery wideo,
kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne jako sprzęt do przetwarzania danych,
adaptory elektryczne, miarki jako przyrządy miernicze, mikrofony,
monitory jako programy komputerowe, monitory jako sprzęt komputerowy, nośniki do rejestracji dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania
temperatury, termometry, urządzenia do wykrywania zmiany temperatury, urządzenia do wykrywania ruchu fizycznego, urządzenia
do wykrywania dźwięku, przyrządy meteorologiczne, przyrządy obserwacyjne, radia jako odbiorniki radiowe, radia samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki zakładane na głowę,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
towarów, mianowicie elektroniczne nianie, urządzenia do oddychania inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, urządzenia i akcesoria
do karmienia piersią, urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek
do karmienia, wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, budki
wózków dziecięcych, budki wózków dziecięcych spacerowych, po-
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krycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, dopasowane moskitiery do wózków dziecięcych spacerowych,
dopasowane moskitiery do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce
na nóżki do wózków dziecięcych spacerowych, torby przystosowane
do wózków dziecięcych spacerowych, torby przystosowane do wózków dziecięcych, koła do wózków dziecięcych, koła do wózków spacerowych, materace do wózków dziecięcych, materace do wózków
dziecięcych spacerowych, uchwyty na kubki do wózków dziecięcych,
uchwyty na kubki do wózków dziecięcych spacerowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów, mianowicie foteliki
bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, uprzęże bezpieczeństwa
dla dzieci do siedzeń pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci
do siedzeń pojazdów, rowery, rowerki biegowe jako pojazdy, dętki
do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów,
opony bezdętkowe do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice
do rowerów, klaksony rowerowe, koła do rowerów, łańcuchy rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków jako pojazdów, lusterka boczne do pojazdów, nóżki do rowerów,
opony rowerowe, pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy
do rowerów, sakwy rowerowe, siodełka rowerowe, wentyle do opon
pojazdów, zestawy narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, hulajnogi jako pojazdy, trycykle, kosmetyczki bez wyposażenia,
nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, materace, leżaczki dziecięce typu bujaki, elektryczne leżaczki dziecięce typu bujaki, chodziki
dla dzieci, kojce, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania
niemowląt, maty do spania, przewijaki, krzesełka dla dzieci, wysokie
krzesła dla dzieci, krzesła, siedziska, zestawy krzeseł, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów, mianowicie składane
krzesła, kosze do noszenia dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka turystyczne dla dzieci, kołyski, przenośne kołyski, łóżeczka koszyki dla
dzieci, łóżka, przenośne łóżka dla niemowląt, osprzęt niemetalowy
do łóżek, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci inne niż
bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, podpórki pod
książki, stoliki ruchome pod komputery jako meble, stoły, szafki zamykane, taborety, toaletki, skrzynki na zabawki, wieszaki stojące
na płaszcze, wózki meblowe jako meble, komody, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu, butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki na przybory toaletowe,
podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory
kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów, mianowicie zabawki, gry,
pojazdy jako zabawki, pojazdy jako zabawki dla dzieci i niemowląt
do jeżdżenia na nich, rowery jako zabawki, rowery jako zabawki dla
dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, rowerki biegowe jako zabawki, rowerki biegowe jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, rowery trójkołowe jako zabawki, rowery trójkołowe
jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, hulajnogi
jako zabawki, hulajnogi jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, huśtawki, maty do zabawy zawierające zabawki dla
niemowląt, maty z puzzli piankowych jako zabawki, namioty zabawkowe, wózki dla lalek, wózki spacerowe do zabawy, wózki do zabawy,
zabawki drewniane, domki do zabawy, domki zabawkowe dla dzieci,
domki dla lalek, elementy wyposażenia domków dla lalek, zabawkowe garaże, meble zabawkowe, kuchnie zabawkowe, drewniane
kuchnie zabawkowe, kuchnie zabawkowe do zabawy na dworze,
kuchnie zabawkowe do zabawy błotem i roślinami, Usługi gromadzenia, na rzecz innych osób, różnych towarów, mianowicie alarmy,
alarmy dźwiękowe, analizatory powietrza, aplikacje komputerowe
do pobrania, mierniki, czujniki, czujniki ruchu fizycznego, czujniki
temperatury, czujniki dźwięku, czytniki jako sprzęt do przetwarzania
danych, diody świecące LED, kamery wideo, kaski ochronne do uprawiania sportu, łyżki do odmierzania, wideofony, zegarki inteligentne
jako sprzęt do przetwarzania danych, adaptory elektryczne, miarki
jako przyrządy miernicze, mikrofony, monitory jako programy komputerowe, monitory jako sprzęt komputerowy, nośniki do rejestracji
dźwięku, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, odbiorniki audiowizualne, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie,
przyrządy do wskazywania temperatury, termometry, urządzenia
do wykrywania zmiany temperatury, urządzenia do wykrywania ruchu fizycznego, urządzenia do wykrywania dźwięku, przyrządy me-

teorologiczne, przyrządy obserwacyjne, radia jako odbiorniki radiowe, wykluczając transport, w celu umożliwienia wygodnego
oglądania i kupowania tych towarów, Usługi gromadzenia, na rzecz
innych osób, różnych towarów, mianowicie radia samochodowe, respiratory do filtrowania powietrza, słuchawki zakładane na głowę,
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do monitorowania niemowląt, elektroniczne nianie, urządzenia do oddychania
inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, walkie-talkie, gryzaki pierścienie dla ząbkujących dzieci, futerały na butelki do karmienia niemowląt, zamknięcia do butelek do karmienia, urządzenia i akcesoria
do karmienia piersią, urządzenia do odciągania mleka z piersi, urządzenia do monitorowania tętna, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, smoczki, smoczki do butelek
do karmienia, wózki dziecięce, wózki dziecięce spacerowe, budki
wózków dziecięcych, budki wózków dziecięcych spacerowych, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych spacerowych, dopasowane moskitiery do wózków dziecięcych spacerowych,
dopasowane moskitiery do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce
na nóżki do wózków dziecięcych spacerowych, wykluczając transport, w celu umożliwienia wygodnego oglądania i kupowania tych
towarów, Usługi gromadzenia, na rzecz innych osób, różnych towarów, mianowicie torby przystosowane do wózków dziecięcych spacerowych, torby przystosowane do wózków dziecięcych, koła
do wózków dziecięcych, koła do wózków spacerowych, materace
do wózków dziecięcych, materace do wózków dziecięcych spacerowych, uchwyty na kubki do wózków dziecięcych, uchwyty na kubki
do wózków dziecięcych spacerowych, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci do pojazdów, uprzęże bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń
pojazdów, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń pojazdów, rowery, rowerki biegowe jako pojazdy, dętki do opon pneumatycznych, dętki do rowerów, opony do pojazdów, opony bezdętkowe
do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, klaksony
rowerowe, koła do rowerów, łańcuchy rowerowe, kosze przystosowane do rowerów, kółka samonastawne do wózków jako pojazdów, lusterka boczne do pojazdów, nóżki do rowerów, opony rowerowe,
pedały do rowerów, pompki do rowerów, ramy do rowerów, sakwy
rowerowe, siodełka rowerowe, wentyle do opon pojazdów, zestawy
narzędzi do naprawy dętek, dzwonki do rowerów, hulajnogi jako pojazdy, trycykle, kosmetyczki bez wyposażenia, wykluczając transport, w celu umożliwienia wygodnego oglądania i kupowania tych
towarów, Usługi gromadzenia, na rzecz innych osób, różnych towarów, mianowicie nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, plecaki, szelki do prowadzenia dzieci, torby, torby szkolne, uprzęże, walizki, walizki z kółkami, torby turystyczne, meble, poduszki, materace,
leżaczki dziecięce typu bujaki, elektryczne leżaczki dziecięce typu
bujaki, chodziki dla dzieci, kojce, maty do kojców dziecięcych, maty
do przewijania niemowląt, maty do spania, przewijaki, krzesełka dla
dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, krzesła, siedziska, zestawy krzeseł,
składane krzesła, kosze do noszenia dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka turystyczne dla dzieci, kołyski, przenośne kołyski, łóżeczka
koszyki dla dzieci, łóżka, przenośne łóżka dla niemowląt, osprzęt niemetalowy do łóżek, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci
inne niż bielizna pościelowa, podstawy łóżek, pościel oprócz bielizny
pościelowej, stojaki do butelek, stojaki do wieszania ubrań, podpórki
pod książki, stoliki ruchome pod komputery jako meble, stoły, szafki
zamykane, taborety, wykluczając transport, w celu umożliwienia wygodnego oglądania i kupowania tych towarów, Usługi gromadzenia,
na rzecz innych osób, różnych towarów, mianowicie toaletki, skrzynki
na zabawki, wieszaki stojące na płaszcze, wózki meblowe jako meble,
komody, szafki ze schowkami, taborety ze schodkiem nie z metalu,
butelki na napoje dla podróżnych, etui na grzebienie, kosmetyczki
na przybory toaletowe, podgrzewacze do butelek dla niemowląt nieelektryczne, przybory kosmetyczne, szklane naczynia do picia, torby
izotermiczne, wanienki dla niemowląt przenośne, buteleczki, butelki,
zabawki, gry, pojazdy jako zabawki, pojazdy jako zabawki dla dzieci
i niemowląt do jeżdżenia na nich, rowery jako zabawki, rowery jako
zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, rowerki biegowe
jako zabawki, rowerki biegowe jako zabawki dla dzieci i niemowląt
do jeżdżenia na nich, rowery trójkołowe jako zabawki, rowery trójkołowe jako zabawki dla dzieci i niemowląt do jeżdżenia na nich, hulajnogi jako zabawki, hulajnogi jako zabawki dla dzieci i niemowląt
do jeżdżenia na nich, huśtawki, maty do zabawy zawierające zabawki
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dla niemowląt, maty z puzzli piankowych jako zabawki, namioty zabawkowe, wózki dla lalek, wózki spacerowe do zabawy, wózki do zabawy, zabawki drewniane, domki do zabawy, domki zabawkowe dla
dzieci, domki dla lalek, elementy wyposażenia domków dla lalek,
zabawkowe garaże, meble zabawkowe, kuchnie zabawkowe, drewniane kuchnie zabawkowe, kuchnie zabawkowe do zabawy na dworze, kuchnie zabawkowe do zabawy błotem i roślinami, wykluczając
transport, w celu umożliwienia wygodnego oglądania i kupowania
tych towarów, Usługi agencji importowo-eksportowych, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw,
Informacja o działalności gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Usługi marketingowe, Informacje na temat sprzedaży produktów.

(111) 347773
(220) 2021 07 01
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) BOVI POLSKA MACIEJ PAWŁOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gutowo Małe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NATUREY
(540)

(210) 530988

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 347774
(220) 2020 03 26
(210) 511980
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 26
(732) TRĘBACZ MAJA ECOPRODUCT-GIGANT, Gorzów
Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Przynosimy ulgę! G GIGANT TOALETYPUBLICZNE
(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 miejskie automatyczne toalety publiczne, moduły sanitarne, moduły toaletowe, kontenery sanitarne, kontenery toaletowe, kontenery prysznicowe, mobilne instalacje sanitarne, kabiny toaletowe, przenośne instalacje toaletowe, przenośne kabiny toaletowe
i pisuary, urządzenia do usuwania odchodów i ścieków, zbiorniki toaletowe, pisuary, umywalki, wanny łazienkowe, wanny prysznicowe,
przebieralnie, armatury do kabin toaletowych, kabin natryskowych
i przebieralni, kontenerów przeznaczonych na toalety, kontenerów
przeznaczonych na natryski, aparatura i instalacje sanitarne, dozowniki środków odkażających w toaletach, instalacje do dezodoryzacji,
urządzenia do suszenia rąk do toalet, urządzenia do celów sanitarnych, budynki do umieszczania przenośnych toalet, przenośne budynki wyposażone w toaletę.
(111) 347775
(220) 2020 11 21
(151) 2021 11 18
(441) 2021 07 19
(732) DELI2 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)

(210) 521165
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(540) (znak słowny)
(540) DELI2.PL
(510), (511) 35 sprzedaż stacjonarna i przez Internet produktów spożywczych.
(111) 347776
(220) 2021 02 10
(210) 524354
(151) 2021 11 15
(441) 2021 07 26
(732)	STECKIEWICZ TOMASZ ARCHIPLANER, Miedniewice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ARCHIPLANER
(510), (511) 16 Plany architektoniczne, Makiety architektoniczne,
Mapy, modele architektoniczne, Adresatki, Afisze, Plakaty, Albumy, Broszury informacyjne, Nalepki, Obwoluty, Okładki papierowe
na dokumenty, Segregatory, Fotografie, Ramki na fotografie, Kalendarze, Karty pocztowe, Publikacje, Czasopisma, Gazety, Podręczniki i książki, Zakładki od książek, Drukowane wizualizacje obiektów
budowlanych, 36 Usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Usługi doradztwa w sprawach finansowych, Usługi inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, Usługi developerskie dotyczące organizacji etapów inwestycji
w zakresie pozyskiwania nieruchomości, Pozyskiwanie środków finansowych, Wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Sporządzanie umów
najmu, Usługi w zakresie ubezpieczeń, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Wynajmowanie powierzchni biurowych, Pośrednictwo
przy zawieraniu umów kredytowych, 37 Usługi ogólnobudowlane,
Budowa domów wielo oraz jednorodzinnych, Budynków użyteczności publicznej, budynków produkcyjnych i przemysłowych, małej
architektury oraz innych obiektów budowlanych, Usługi budowlane
dotyczące infrastruktury technicznej, Prace remontowe, Prace konserwacyjne, Prace wykończeniowe, Usługi budowlane instalacyjne,
Usługi informacji oraz nadzoru budowlanego, Instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, Tynkowanie, Malowanie, Uszczelnianie budynków,
Zabezpieczanie budynków przed wilgocią, Instalowanie i naprawa
urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi generalnego wykonawcy
i inwestora zastępczego robót budowlanych, 41 Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze książkowe i elektroniczne, Publikacje elektroniczne on-line książek, albumów fotograficznych i periodyków,
Publikowanie książek, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie planów architektonicznych, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, Usługi w zakresie edukacji
i nauczania, Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów,
zjazdów, konferencji, kongresów, Organizowanie i prowadzenie pokazów, wystaw, konkursów, plebiscytów, targów i ekspozycji tematycznych w celach kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi fotograficzne i usługi filmowania, Fotoreportaże, Usługi informacji
o edukacji, imprezach rozrywkowych, wypoczynku i rekreacji, Usługi
reporterskie, Organizowanie imprez połączonych z wręczaniem
nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury, 42 Usługi
architektoniczne, Usługi projektowania budynków i instalacji technicznych, Architektura krajobrazu, Projektowanie terenów zielonych,
zieleńców i parków, Usługi polegające na projektowaniu wzornictwa
przemysłowego, Usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, Usługi doradztwa budowlanego, Badania, opinie,
ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa i architektury, Pomiary gruntu, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne,
Pomiary inwentaryzacyjne budowlane i architektoniczne, Usługi
doradztwa w zakresie ochrony środowiska, Usługi opracowywania
projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, Usługi
w zakresie planowania urbanistycznego, Przygotowanie wizualizacji komputerowych oraz komputerowe przygotowanie projektów
obiektów budowlanych, 45 Usługi doradztwa w zakresie prawa.
(111) 347777
(220) 2021 03 11
(210) 525928
(151) 2021 11 15
(441) 2021 07 26
(732)	SITARZ JAN P.P.H.U. TEJAN, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK CAT

90

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2022

(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.01.06, 03.01.24, 26.04.02
(510), (511) 3 Preparaty do mycia rąk, Środek do mycia rąk, Produkty
do mycia rąk, 35 Usługi w zakresie handlu towarami kosmetycznymi, chemią gospodarczą i artykułami BHP, Reklama i zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów kosmetycznych, chemii gospodarczej i artykułów BHP pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i hurtowo lub detalicznie kupować w sklepie, hurtowni, sprzedaży wysyłkowej oraz witrynie (sklepie) internetowej.
(111) 347778
(220) 2021 03 26
(210) 526751
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) DĘBSKA ANETA DEWI ANETA DĘBSKA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DW DEWI
(540)

(591) czarny
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki do makijażu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki
do paznokci, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki
w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w postaci płynów, Kosmetyki w postaci różu, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Maseczki do skóry
[kosmetyki], Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Odżywki
utwardzające do paznokci [kosmetyki], Podkłady do paznokci [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Puder w kamieniu
do kompaktów [kosmetyki], Pudry w kamieniu [kosmetyki], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Naklejane ozdoby do paznokci, Perfumy w płynie, Saszetki
perfumowane, Woda perfumowana, 14 Ozdoby z biżuterii sztucznej,
Wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), Artykuły ozdobne [ozdoby
lub biżuteria] do użytku osobistego, Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Breloczki do kluczy [ozdoby], Ozdoby [biżuteria], 21
Gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, Grzebienie do włosów,
Grzebienie do tapirowania włosów, Szczotki do włosów, 25 Bielizna,
Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna jednorazowa, Bielizna osobista, Bielizna
osobista [część garderoby], Bielizna osobista i nocna, Damska bielizna, 26 Ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania
włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Ozdoby do włosów [nie z metali
szlachetnych], Gumka do związywania włosów, Gumki do kucyków
i wstążki do włosów, Gumki do włosów, Klamry do włosów, Kokardy
do włosów, Ozdoby do włosów w formie grzebieni, Ozdoby do włosów w postaci opasek do zawijania włosów, Spinki do włosów, Spinki
[klamerki] do włosów, Spinki-szczęki [akcesoria do włosów], Spinki
[wsuwki] do włosów, Spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów].

(111) 347779
(220) 2021 04 01
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732)	NAKONIECZNY PIOTR, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM
(540)

(210) 526996

(591) brązowy, jasnobrązowy
(531) 29.01.07, 27.05.01, 02.09.01, 07.01.24
(510), (511) 6 Figurki i statuetki z metali nieszlachetnych, 9 Publikacje elektroniczne, 14 Figurki i statuetki z metali szlachetnych, Figurki
i statuetki z kamieni szlachetnych, 16 Dyplomy drukowane, Albumy,
Kalendarze, Książki, Materiały drukowane, Prospekty, Plakaty, Publikacje drukowane, Ulotki, Broszury, Druki, Gazety, Czasopisma i periodyki, Drukowane materiały promocyjne i reklamowe, Materiały
promocyjne i reklamowe wykonane z papieru i z tektury, Materiały piśmienne i formularze drukowane, Karty kredytowe z kartonu nie będące nośnikami danych, Karty z tektury lub z kartonu nie będące
nośnikami danych i stosowane w związku z projektami promocyjnymi, Materiały instruktażowe i szkoleniowe, 20 Statuetki ceramiczne,
z porcelany, kryształowe, 35 Usługi reklamowe, Usługi promocyjne,
Reklama on-line, Rozsyłanie materiałów reklamowych drogą pocztową, Dystrybucja materiałów reklamowych, w tym w sieci on-line,
Transkrypcja formy wiadomości i komunikatów, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Organizowanie wystaw i/lub targów dla celów handlowych i/lub reklamowych, Usługi badania rynku i opinii
publicznej, Ankiety, Marketing bezpośredni i marketing wydarzeń
(organizowanie imprez reklamowych), Usługi telemarketingowe,
Wypożyczanie materiałów reklamowych, czasu i powierzchni reklamowej w mediach komunikacji publicznej, Usługi agencji reklamowej, Sprzedaż filmów i nagrań video o charakterze informacyjnym
i edukacyjno-szkoleniowym, Fotokopiowanie, Materiały reklamowe,
Reklama na bilbordach, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy prasowe, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Sponsorowane teksty, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Kompilacja i przekazywanie informacji pisanych, dystrybucja
prospektów, 41 Organizacja imprez, Organizacja cyklicznych konkursów, plebiscytów, Organizacja uroczystych obchodów, Organizowanie konkursów edukacyjno-promocyjnych o tematyce sportowej,
Organizacja imprez sportowych, Usługi edukacyjne, szkoleniowe,
rozrywkowe, Prowadzenie loterii, Publikowanie książek i czasopism,
Organizowanie i prowadzenie imprez dla seniorów, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, zjazdów, Organizowanie zajęć
sportowych, Organizowanie turniejów, Organizowanie zawodów,
Organizowanie sympozjów, zjazdów, szkoleń, wystaw o tematyce
edukacyjnej i rekreacyjnej dla seniorów, Publikowanie tekstów, także
on-line i na nośnikach, Produkcja materiałów promocyjnych, audio-video, Informacja o książkach, czasopismach, imprezach dla seniorów i rozrywkowych, o sporcie, rekreacji i edukacji, Usługi cyfrowego
obrazowania, Produkcja oraz wypożyczanie filmów i nagrań video,
Organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie balów.
(111) 347780
(220) 2021 04 14
(210) 527553
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732)	ŁYGA EMILIAN, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ŁYGUSIE
(510), (511) 29 Soki owocowe i warzywne do gotowania (ekstrakty),
Przetwory warzywne, Przetwory owocowe, Sałatki warzywne, Sałatki owocowe, Kompoty owocowe, Owoce i warzywa konserwowane,
suszone i gotowane, Pikle, Przetwory do zup jarzynowych, Galaretki
owocowe, Konfitury, Dżemy, Bakalie i ich mieszanki, Skórki z owoców
kandyzowane, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy na bazie owoców,
Daktyle, Migdały preparowane, Orzechy preparowane, Orzeszki arachidowe preparowane, Rodzynki, Pestki słonecznika przetworzone,
Oleje i tłuszcze jadalne, Masło, 30 Przekąski z pieczywa chrupkiego,
Chrupki kukurydziane, Chrupki kukurydziane w czekoladzie, Draże
kukurydziane, Draże kukurydziane w czekoladzie, Chrupki serowe,
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Chrupki zbożowe, Płatki śniadaniowe, Batony spożywcze na bazie
zbóż, Produkty zbożowe w postaci batonów, Wyroby cukiernicze
i czekoladowe, Wyroby piekarnicze i ciastkarskie, Mąka i mieszanki
mączne, Chrupiące pieczywo, Bułki słodkie, Ciasta, Ciastka, Ozdoby
jadalne do ciast, Suchary, Tarty, Wafle suche, Wafle przekładane, Torty i torciki waflowe, Waflowe rurki i rożki, Gofry, Słodycze nielecznicze, Cukierki, Cukierki czekoladowe, Czekolady, Bombonierki, Batony
czekoladowe, Chałwa, Herbatniki, Karmelki, Pomadki [cukierki], Pralinki, Czekoladki z orzechami, Czekoladki z bakaliami, Galaretki owocowe [słodycze], Lody, Napoje na bazie czekolady, Napoje na bazie
kakao, Napoje na bazie kawy, Kawa, Herbata, Kakao, Zioła suszone,
Zioła przetworzone, Przyprawy, Miód, Sosy do sałatek.

(111) 347783
(220) 2021 05 13
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) KASPO LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASPO LAB
(540)

(111) 347781
(220) 2021 04 27
(210) 528187
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) Mitsubishi Electric Corporation, Tokio (JP)
(540) (znak słowny)
(540) ecodan hydrodan
(510), (511) 11 Pompy ciepła, Urządzenia klimatyzacyjne.

(591) biały, żółty, czarny
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, Kosze metalowe, Pojemniki
metalowe, Zbiorniki metalowe, 9 Urządzenia i przyrządy wagowe
do jednostek umownych, Urządzenia i instrumenty pomiarowe,
Wzorniki [przyrządy pomiarowe], Wagi kontrolne, 37 Informacja
o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń testujących, Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, 41 Nauczanie, 42 Usługi pomiarowe, Kalibrowanie [pomiary], Kalibrowanie
instrumentów, Kalibrowanie maszyn, Przemysłowe analizy i usługi
badawcze, Usługi w zakresie analizy przemysłowej.

(111) 347782
(220) 2021 05 06
(210) 528525
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732)	HANKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobre BO Śląskie
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Rozpowszechnianie reklam, Publikacja reklam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie
materiałów reklamowych, Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, Reklamy online,
Reklama banerowa, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklama zewnętrzna, Reklama i usługi reklamowe, Usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi agencji reklamowych, Usługi reklamowe, Usługi promocyjne i reklamowe,
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą
mediów społecznościowych, Usługi w zakresie reklamy graficznej,
Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Reklama on-line w sieci
komputerowej, Optymalizacja stron internetowych, Usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Marketing imprez i wydarzeń, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji i ekspozycji, 39 Transport pasażerski, Rezerwacja
podróży, Organizowanie wycieczek, Rezerwacja miejsc w środkach
transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży, Czarterowanie, Przewóz ludzi i towaru pojazdami
mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, Przenoszenie i przewóz bagaży, Wynajmowanie środków transportu podróżnym, Usługi
transportowe, Informacja o transporcie, Pośrednictwo transportowe,
Pakowanie towarów, Składowanie towarów, Dostarczanie przesyłek,
dostarczanie towarów, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji
na odległość, Dystrybucja gazet, Wynajmowanie miejsc postojowych, Usługi logistyczne, Transport, Magazynowanie, Wynajmowanie magazynów, Usługi magazynowania towarów, Usługi kurierskie
w zakresie korespondencji lub towarów, Wypożyczanie samochodów, Wypożyczanie rowerów, hulajnóg i środków komunikacji.

(210) 528763

(111) 347784
(220) 2021 05 13
(210) 528764
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) KASPO LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KASPO
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, 9 Urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, 37
Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, 42
Usługi naukowe i technologiczne.
(111) 347785
(220) 2021 05 17
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) DIGI LEADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Digi Leader
(540)

(210) 528950

(591) czarny, biały, zielony
(531) 02.09.25, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa
[PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Tworzenie
platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe,
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi
doradztwa informatycznego.
(111) 347786
(220) 2021 05 25
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) PŁONKA ROMAN, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) l’orsetto
(540)

(531) 27.05.01

(210) 529323
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(510), (511) 20 Pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna
pościelowa], Pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], 24 Kocyki dziecięce, 25 Odzież, Nakrycia głowy, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(111) 347787
(220) 2021 05 27
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732)	NOGA PAWEŁ TCG, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THECLASSYGIRL<br />
(540)

(210) 529418

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 18 Bagaż na kółkach, Bagaże podróżne, Elastyczne torby
na odzież, 24 Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
Tkaniny.
(111) 347788
(220) 2021 05 27
(210) 529475
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) BROWARSKA AGNIESZKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lekarskim okiem
(510), (511) 9 Książki elektroniczne do pobrania, 16 Książki, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Tłumaczenia, Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, Edukacja, rozrywka i sport, 44 Usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 347789
(220) 2021 06 07
(210) 529930
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732) RUMIŃSKA ANNA TOTEMY, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOTEMY
(510), (511) 14 Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Zawieszki do breloków do kluczy, Spinki
do mankietów, Spinki do krawatów, Spinki do mankietów posrebrzane, Porcelanowe spinki do mankietów, Spinki do mankietów pokryte
metalami szlachetnymi, Spinki do krawatów z metali szlachetnych,
Spinki do mankietów wykonane ze złota, Spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamieniami szlachetnymi, Spinki
do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, Biżuteria, Biżuteria szlachetna, Biżuteria emaliowana,
Biżuteria osobista, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria sztuczna, Sztuczna
biżuteria, Biżuteria damska, Ozdoby [biżuteria], Biżuteria platynowa,
Kamee [biżuteria], Krzyżyki [biżuteria], Biżuteria diamentowa, Pierścionki [biżuteria], Perły [biżuteria], Szpilki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Amulety [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Bransoletki [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Broszki [biżuteria],
Wyroby jubilerskie [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Szpilki
ozdobne [biżuteria], Syntetyczne kamienie [biżuteria], Szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna
biżuteria], Amulety będące biżuterią, Biżuteria ze złota, Biżuteria
ze złotem, Biżuteria z kryształu, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Biżuteria dla dzieci, Biżuteria na ciało, Biżuteria do kapeluszy,
Krucyfiksy jako biżuteria, Klamry ze srebra [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Biżuteria wytworzona z brązu, Wpinki do klapy
[biżuteria], Biżuteria z emalii cloisonne, Biżuteria w postaci koralików,
Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Sztuczna biżuteria na ciało, Biżuteria z tworzyw
sztucznych, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria wykonana z metali
nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria
wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni
szlachetnych, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw
sztucznych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria
do noszenia na głowie, Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria],
Wisiorki z bursztynu będące biżuterią, Biżuteria wykonana z pla-

terowanych metali szlachetnych, Pierścionki [biżuteria] wykonane
z metali nieszlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych,
Wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią,
Krucyfiksy z metali szlachetnych, inne niż biżuteria, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne
[ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria męska.

(111) 347790
(220) 2021 06 09
(210) 530014
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) DRYCON PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRYCON
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Nadzór budowlany, Konsultacje
budowlane, Informacja budowlana, Usługi doradztwa budowlanego, 42 Projektowanie budowlane, Opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Opracowywanie projektów
budowlanych, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, Kontrola jakości materiałów budowlanych.
(111) 347791
(220) 2021 06 10
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732)	ŁYGA EMILIAN, Bełchatów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUITUSIE-PEŁNE SMAKÓW(540)

(210) 530051

(591) biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 29 Przetwory warzywne, przetwory owocowe, sałatki
warzywne, sałatki owocowe, kompoty owocowe, Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane pikle, składniki warzywne
do sporządzania zup, galaretki owocowe, konfitury, dżemy, Bakalie i ich mieszanki, skórki z owoców kandyzowane, chipsy na bazie
warzyw, chipsy na bazie owoców, daktyle, migdały preparowane,
orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, rodzynki, pestki słonecznika, oleje i tłuszcze jadalne, masło, soki owocowe
i warzywne do gotowania (ekstrakty), 30 Przekąski z pieczywa chrupkiego, chrupki kukurydziane, chrupki kukurydziane w czekoladzie,
draże kukurydziane, draże kukurydziane w czekoladzie, chrupki serowe, chrupki zbożowe, płatki śniadaniowe, batony spożywcze na bazie zbóż, produkty zbożowe zawarte w tej klasie, wyroby cukiernicze
i czekoladowe, wyroby piekarnicze i ciastkarskie, mąka i mieszanki
mączne, pieczywo, bułki słodkie, ciasta, ciastka, ozdoby jadalne
do ciast, suchary, tarty, wafle suche, wafle przekładane, torty i torciki
waflowe, waflowe rurki i rożki, gofry, słodycze, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolady, bombonierki, batony, chałwa, herbatniki, karmelki, pomadki, pralinki, czekoladki z orzechami, czekoladki z bakaliami, galaretki owocowe [słodycze], lody, napoje na bazie czekolady,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao,
zioła suszone, zioła przetworzone, przyprawy, miód, sosy do sałatek.
(111) 347792
(220) 2021 06 15
(210) 530255
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) LOEWEN LEGAL HUB KACZMAREK JANION SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) LOEWEN LEGAL HUB
(510), (511) 35 Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Audyt działalności gospodarczej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Ekspertyzy w zakresie
wydolności przedsiębiorstw, 41 Szkolenia z zakresu świadczenia
usług prawnych, 45 Usługi prawne, Usługi wsparcia prawnego, Mediacje, Usługi informacji prawnej, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi
prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi rejestracyjne
(prawne), Usługi prawne pro bono, Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne], Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, Badania prawne, Usługi arbitrażowe,
Sporządzanie ekspertyz prawnych, Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja informacji prawnych, Organizowanie świadczenia
usług prawnych.
(111) 347793
(220) 2021 06 18
(210) 530453
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732)	AIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AIS
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Nagrane programy komputerowe, Programy na smartfony, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Programy komputerowe do pobrania, Programy
do przetwarzania danych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, Programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, Programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, 35 Komputerowe przetwarzanie danych,
Komputerowe zarządzanie bazami danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Kompilacja komputerowych baz danych,
Tworzenie komputerowych baz danych, Usługi komputerowego
przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Wyszukiwanie informacji w plikach
informatycznych dla osób trzecich, 42 Programowanie komputerów,
Testowanie programów komputerowych, Aktualizacja programów
komputerowych, Konserwacja programów komputerowych, Modyfikowanie programów komputerowych, Wynajem programów komputerowych, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych,
Usługi aktualizacji programów komputerowych, Naukowe usługi
programowania komputerów, Sporządzanie raportów dotyczących
programów komputerowych, Instalacja i utrzymanie programów
komputerowych, Badania w zakresie programowania komputerowego, Sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, Programowanie komputerowe dla osób trzecich, Tworzenie,
uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych, Doradztwo
techniczne związane z programowaniem komputerów, Doradztwo
specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, Opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, Udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, Zapewnianie
obsługi technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, Uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych
zgodnie z życzeniami użytkowników, Testowanie komputerów, Testowanie sprzętu informatycznego, Testowanie sprzętu komputerowego, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi
testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów
i oprogramowania, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramo-
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wania komputerowego do potrzeb klienta, Doradztwo i konsultacje
dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Projektowanie baz
danych, Utrzymywanie baz danych, Opracowywanie baz danych,
Projektowanie programów komputerowych, Projektowanie systemów informatycznych.

(111) 347794
(220) 2021 06 18
(210) 530454
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732)	AIS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AIS.PL
(540)

(591) pomarańczowy, biały, czarny
(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Nagrane programy komputerowe, Programy na smartfony, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Programy komputerowe do pobrania, Programy
do przetwarzania danych, Programy komputerowe umożliwiające
dostęp i korzystanie z Internetu, Programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, Programy komputerowe do korzystania
z Internetu i sieci www, 35 Komputerowe przetwarzanie danych, Komputerowe zarządzanie bazami danych, Zarządzanie komputerowymi
bazami danych, Kompilacja komputerowych baz danych, Tworzenie
komputerowych baz danych, Usługi komputerowego przetwarzania
informacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu
hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
informatycznym, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych
dla osób trzecich, 42 Programowanie komputerów, Testowanie programów komputerowych, Aktualizacja programów komputerowych,
Konserwacja programów komputerowych, Modyfikowanie programów komputerowych, Wynajem programów komputerowych, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych, Usługi aktualizacji
programów komputerowych, Naukowe usługi programowania komputerów, Sporządzanie raportów dotyczących programów komputerowych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Badania
w zakresie programowania komputerowego, Sporządzanie raportów dotyczących programowania komputerowego, Programowanie
komputerowe dla osób trzecich, Tworzenie, uaktualnianie i adaptacja
programów komputerowych, Doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, Doradztwo specjalistyczne związane
z programowaniem komputerowym, Opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami,
Udostępnianie pomocy technicznej on-line dla użytkowników programów komputerowych, Zapewnianie obsługi technicznej on-line
dla użytkowników programów komputerowych, Uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych zgodnie z życzeniami użytkowników, Testowanie komputerów, Testowanie sprzętu informatycznego,
Testowanie sprzętu komputerowego, Usługi testowania użyteczności
witryn internetowych, Usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta,
Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Projektowanie baz danych, Utrzymywanie baz danych, Opracowywanie baz danych, Projektowanie programów komputerowych,
Projektowanie systemów informatycznych.
(111) 347795
(220) 2021 06 20
(210) 530517
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) Union Investment Institutional Property GmBH, Hamburg (DE)
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(540) (znak słowny)
(540)	Sarni Stok Centrum Handlowe
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna (także za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej i sieci telekomunikacyjnych), grupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów (z wyłączeniem ich transportu) w celu
umożliwienia klientom dogodnego obejrzenia i zakupu tych towarów, reklama i public relations, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych i w szczególności za pośrednictwem globalnej sieci
telekomunikacyjnej-Internetu, dostarczanie informacji handlowych
poprzez Internet, wysyłanie pocztą i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, zarządzanie plikami skomputeryzowanymi, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych,
reklama wysyłkowa (w szczególności za pośrednictwem Internetu),
w tym poprzez katalogi elektroniczne, do zdalnej sprzedaży, informacja gospodarcza związana z badaniem produktów konkurencyjnych,
profesjonalne konsultacje gospodarcze, zarządzanie przedsiębiorstwami i ich organizacja, administrowanie przedsiębiorstwami, usługi
biurowe, analiza kosztów, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, sprzedaż detaliczna żywności i napojów dla osób trzecich,
organizowanie i prowadzenie targów i wystaw dla celów handlowych
i reklamowych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub
reklam, organizacja wystaw, targów, pokazów i promocji w celach
handlowych lub reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie kierowania i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 Wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, wynajmowanie pomieszczeń do celów handlowych, wynajmowanie mieszkań, usługi pośrednictwa w sprawach związanych
z nieruchomościami, pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkalnych i biurowych, pośrednictwo w wynajmie powierzchni handlowych, administrowanie nieruchomościami (na zlecenie osób trzecich),
w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, wycena nieruchomości, obsługa administracyjna budynków
mieszkalnych i biurowych, usługi wynajmu, dzierżawy nieruchomości,
pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, usługi polegające
na doradztwie w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, mieszkań, powierzchni handlowej, zarządzanie nieruchomościami, usługi doradcze w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości,
usługi finansowe, Zarządzanie inwestycjami budowlanymi, doradztwo
w zakresie kierowania i zarządzania inwestycjami budowlanymi, 39
Wynajem miejsc parkingowych, Wynajem garaży, Usługi administrowania miejscami parkingowymi, Usługi parkingowe.
(111) 347796
(220) 2021 07 01
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732)	NAWARA DOMINIK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOKO BAG
(540)

(210) 531001

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Wchłaniające artykuły higieniczne.
(111) 347797
(220) 2021 07 02
(210) 531011
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) TELIHA DIANA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WESOŁA PANI
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, Słodkie polewy i nadzienia, Bułki nadziewane, Ciasta
mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta [słodkie lub słone], Ciastka owsiane, Dania na bazie ryżu, Drób w cieście, Dziczyzna
w cieście, Gotowe pizze, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie
zbóż, Kanapki, Mięso w cieście [gotowe], Mrożone paluszki francuskie, Mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, Mrożone posiłki skła-

dające się głównie z makaronu, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem,
Mrożone spody z ciasta do pizzy, Naleśniki, Placki, Pizze mrożone,
Warzywa w cieście, Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Chleb,
Gotowane wyroby cukiernicze, Lodowe wyroby cukiernicze, Mrożone wyroby cukiernicze, Pierogi, Gotowe desery [wyroby cukiernicze],
Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Mrożone wyroby piekarnicze,
32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, 35 Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu
o umowę franczyzy, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi sprzedaży chleba, produktów cukierniczych, produktów garmażeryjnych, mrożonek, półproduktów spożywczych, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Bary, Herbaciarnie, Kawiarnia, Lodziarnie, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów,
Usługi barów i restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).

(111) 347798
(220) 2021 07 02
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 26
(732) TELIHA DIANA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WESOŁA PANI SMAKUJE JAK W DOMU
(540)

(210) 531012

(591) zielony, biały, beżowy, brązowy, jasnozielony
(531) 02.03.01, 02.03.11, 08.07.02, 11.01.22, 26.01.01, 26.01.05,
26.01.14, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
Słodkie polewy i nadzienia, Bułki nadziewane, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasta [słodkie lub słone], Ciastka owsiane,
Dania na bazie ryżu, Drób w cieście, Dziczyzna w cieście, Gotowe pizze, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe produkty spożywcze
w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Kanapki, Mięso w cieście [gotowe], Mrożone paluszki francuskie, Mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu,
Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone produkty
z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone spody z ciasta do pizzy, Naleśniki, Placki, Pizze mrożone, Warzywa w cieście, Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Chleb, Gotowane wyroby cukiernicze, Lodowe wyroby cukiernicze, Mrożone wyroby cukiernicze, Pierogi, Gotowe desery
[wyroby cukiernicze], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Mrożone
wyroby piekarnicze, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi sprzedaży chleba,
produktów cukierniczych, produktów garmażeryjnych, mrożonek,
półproduktów spożywczych, 43 Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Bary, Herbaciarnie, Kawiarnia, Lodziarnie, Przygo-
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towywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi
barów i restauracji, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos,
Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering).

(111) 347799
(220) 2021 07 01
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) PENDERECKA ELŻBIETA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Krzysztof Penderecki
(540)

(210) 531029

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania lub transportu, 16 Papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie. artykuły piśmienne i biurowe,
znaczki pocztowe, materiały dla artystów: materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), 18 Torby, 21 Przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, wyroby szklane,
porcelanowe, ceramiczne, 24 Tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna
stołowa i pościelowa, zasłony, 25 Odzież, nakrycia głowy.
(111) 347800
(220) 2021 07 02
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) WALERCZUK WALDEMAR, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOTOGRAFIA WALERCZUK.COM
(540)

(210) 531031

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 16.03.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Fotografia, Montaż filmów fotograficznych, Publikowanie fotografii, Usługi edukacyjne w zakresie
fotografii.
(111) 347801
(220) 2021 07 02
(210) 531032
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRZEMIAN
(540)

(591) czarny, zielony, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 26.03.04, 26.03.12, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Nawozy, Mieszanki regulujące wzrost roślin, Mikroelementy [Preparaty z-] dla roślin, Mikroorganizmy do stymulacji
wzrostu roślin, Produkty stymulujące rozwój roślin, Adjuwanty dla
środków ochrony roślin, Dodatki glebowe [nawożenie], Preparaty
do wzmacniania roślin, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki
odżywcze dla roślin, Produkt mikrobiologiczny, zawierający mikroorganizmy do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Środki wzmacniające dla roślin.

(111) 347802
(220) 2021 07 02
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) KARKOSA PRZEMYSŁAW NOSSA, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Komiksariat Na straży dobrego komiksu!
(540)
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(210) 531038

(591) niebieski
(531) 18.01.09, 18.01.23, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach,
w dziedzinie towarów, takich jak materiały drukowane, w tym książki,
komiksy, albumy kolekcjonerskie, komiksy japońskie, książki beletrystyczne, książki dla dzieci, książeczki do kolorowania, książki do malowania., Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online, w dziedzinie towarów, takich jak materiały drukowane, w tym książki, komiksy,
albumy kolekcjonerskie, komiksy japońskie, książki beletrystyczne,
książki dla dzieci, książeczki do kolorowania, książki do malowania.,
Usługi sprzedaży hurtowej świadczone online, w dziedzinie towarów, takich jak materiały drukowane, w tym książki, komiksy, albumy
kolekcjonerskie, komiksy japońskie, książki beletrystyczne, książki
dla dzieci, książeczki do kolorowania, książki do malowania.
(111) 347803
(220) 2021 07 02
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUPER SPORTOWIEC express
(540)

(210) 531040

(591) czerwony, żółty, zielony, biały
(531) 26.04.06, 26.04.07, 26.04.12, 26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 9 Nośniki obrazu, nośniki dźwięku, DVD, urządzenie audiowizualne i fonograficzne publikacje i bazy danych zapisane na nośnikach magnetycznych, optycznych, cyfrowych i elektronicznych, 16
Druki, dzienniki, czasopisma, wydawnictwa periodyczne, książki, kalendarze, prospekty, gazety i papierowe dodatki do nich, Fotografie, ulotki,
cenniki, naklejki, artykuły biurowe, artykuły i materiały piśmienne, broszury, poradniki, mapy, atlasy, 35 Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama prasowa, prenumerata prasy, Promocja
i reklama internetowa, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych, organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych w celach reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych,
usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie sporządzania
statystyk, przeprowadzanie badań rynkowych i sondaży opinii publicznej, Reklama, Reklama banerowa, Reklama i usługi reklamowe, 38
Agencje informacyjne i agencje prasowe, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video przy
pomocy sieci komputerowej, przesyłanie informacji SMS-em, Przesyłanie informacji z zastosowaniem urządzeń mobilnych, takich jak telefony, laptopy, pagery służących do nadawania i/lub odbioru informacji,
usługi poczty elektronicznej oraz usługi polegające na zapewnianiu
komunikacji w grupach roboczych za pośrednictwem sieci komputerowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem komputerowej sieci
informacyjnej z wykorzystaniem indeksów w bazach danych, tekstów
publikacji, dokumentów w formie elektronicznej, baz danych, materiałów graficznych, serwisu informacyjnego o sektorze audiowizualnym,
Usługi komputerowe w zakresie dostarczania interfejsów programowych dostępnych poprzez sieć komputerową w celu tworzenia usług
informacyjnych w trybie on-line dostosowanych do indywidualnych
potrzeb, Udostępnianie baz on-line via portal, Udostępnianie komputerowych baz danych, Umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej,
41 Organizowanie konkursów, wystaw i zawodów sportowych, publi-
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kowanie tekstów, publikacja elektroniczna on-line książek, druków,
dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników,
broszur, materiałów reklamowych i instruktażowych, map, atlasów,
organizowanie i obsługa prasowa sympozjów, odczytów, konferencji,
plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych, sportowych, opracowanie i gromadzenie informacji o wydarzeniach politycznych,
sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych,
Udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony internetowej,
Udzielanie informacji związanych z wydarzeniami sportowymi, Usługi
edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń, Montaż filmów, Fotografia, Dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych, Edukacja sportowa, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Informacje
na temat sportu, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja druków zawierających
obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Multimedialne wydania
gazet, Multimedialne wydania czasopism, Publikacja elektroniczna
on-line periodyków i książek, Publikacja czasopism, Publikacja broszur,
Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet,
Pisanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Publikacja materiałów edukacyjnych.

(111) 347804
(220) 2021 07 03
(210) 531059
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gridMUZ
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 347805
(220) 2021 07 03
(210) 531060
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RU-V
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 347806
(220) 2021 07 03
(210) 531061
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) MATIAKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) uniCELL Gn
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce.
(111) 347807
(220) 2021 07 03
(210) 531065
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) WRC GROUP WOJNOWSKI RAMUS SPÓŁKA JAWNA,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BELUGA SUSHI & CAVIAR
(540)

(591) czerwony, beżowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Sushi, Zapakowane zestawy obiadowe składające się
głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, 43

Usługi restauracyjne, Usługi restauracji japońskich, Usługi restauracji
sprzedających sushi, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos.

(111) 347808
(220) 2021 07 05
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 26
(732) MOSKAŁA TOMASZ, Brenna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Światło Gór
(540)

(210) 531088

(591) jasnozielony, pomarańczowy, czerwony, biały, ciemnozielony
(531) 06.01.02, 06.01.04, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 Świece, Świece do oświetlenia.
(111) 347809
(220) 2021 07 05
(210) 531102
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 26
(732)	SOŁTYS DANIEL, Niebylec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gueno
(510), (511) 20 Materace, Materace piankowe, Materace łóżkowe,
Materace ogniotrwałe, Materace sprężynowe, Podstawy pod materace, Materace z lateksu, Nakładki na materace, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Materace [inne niż materace położnicze], Piankowe materace kempingowe, Materace typu futon [inne niż materace
położnicze], Materace sprężynowe do łóżek, Nakładki wierzchnie
na materace, Wierzchnie nakładki na materace, Sprężynowa podstawa materaca [box spring], Materace puchowe z pierzem [piernaty],
Zespoły sprężyn niemetalowe do materacy, Bezpieczne łóżeczka
dziecięce, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki],
Konstrukcje drewniane łóżka, Listwowe podstawy łóżek (stelaże),
Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka dla małych dzieci, Łóżeczka dziecięce,
Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka dziecięce, Łóżka piętrowe, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, Łóżka ze schowkiem
[szufladami], Maty do spania, Maty dla dzieci do spania, Metalowe
ramy łóżek, Podgłówki, wałki, Podstawy łóżek, Poduszeczki podtrzymujące kark inne niż do celów medycznych lub chirurgicznych,
Poduszki, Poduszki bambusowe, Poduszki ciążowe, Poduszki dekoracyjne, Poduszki dla zwierząt domowych, Poduszki do podpierania
głowy, Poduszki lateksowe, Poduszki na siedzenia, Poduszki ozdobne, Poduszki (obicia), Poduszki pod kark, Poduszki podróżne, Poduszki wspierające szyję, Poduszki z wypełnieniem, Poduszki zapamiętujące kształt, Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Ramy do łóżek,
Ramy łóżek z metalu, Regulowane łóżka, Składane łóżka, Sprężyny
do łóżek, Stelaże do łóżek, Stelaże do łóżek drewniane, Stelaże z listew do łóżek, Wezgłowia, Wezgłowia do łóżek, Zagłówki, Zagłówki
dla niemowląt, Zagłówki do łóżek, Łóżka przystosowane do użytku
osób z trudnościami w poruszaniu się, Łóżka przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, Poręcze do łóżek,
Wałki pod kark, inne niż do użytku medycznego lub chirurgicznego, 24 Pokrycie na materace, Dopasowane pokrowce na materace,
Wsypy [pokrowce na materace], Koce [podkłady] na materace, Wsypy (pokrowce na materace i poduszki), Artykuły tekstylne do użytku
jako pościel, Bielizna pościelowa i stołowa, Jedwabne koce na łóżka,
Kapy na łóżka, Koce bawełniane, Koce dla niemowląt, Koce wełniane,
Kocyki dziecięce, Kołdry, Kołdry do łóżek, Kołdry frotte, Kołdry półpuchowe, Kołdry [poszwy], Kołdry [przykrycia], Kołdry puchowe, Kołdry
wypchane gęsim pierzem, Kołdry wypchane gęsim puchem, Kołdry
wypełnione jedwabiem, Kołdry wypełnione piórami, Kołdry z materiałów tekstylnych, Kołdry zawierające materiały wypełniające, Narzuty, Narzuty na łóżka, Narzuty na łóżko, Narzuty pikowane, Narzuty
pikowane [artykuły pościelowe], Narzuty pikowane na łóżka, Narzuty
puchowe [kołdry], Ozdobne poszewki na poduszki, Podkłady na łóżko, Pokrowce na materace [inne niż dla osób niekontrolujących czyn-
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ności fizjologicznych], Pokrowce na poduszki, Poszewki na kołdry,
Poszewki na poduszki, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
Poszewki na poduszki do spania, Poszwy na kołdry, Poszwy na kołdry
i kołdry puchowe, Poszwy na kołdry puchowe, Poszwy na poduszki,
Profilowane prześcieradła, Prześcieradła, Prześcieradła do łóżeczek
dziecięcych, Prześcieradła na łóżka, Prześcieradła z tworzywa sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez kontroli czynności fizjologicznych], Przykrycia na łóżka, Puchowe narzuty [przykrycia], Tekstylne
poszwy na kołdry, Ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna kąpielowa,
z wyjątkiem odzieży, Duże ręczniki, Duże ręczniki kąpielowe, Frotte, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), Ręczniki, Ręczniki dla dzieci,
Ręczniki do rąk, Ręczniki do rąk wykonane z materiałów tekstylnych,
Ręczniki do rąk z materiałów tekstylnych, Ręczniki do twarzy, Ręczniki [duże, kąpielowe], Ręczniki frotte, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki
łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki z kapturem, Rękawice kąpielowe, Koce piknikowe, Koce jedwabne.

(111) 347810
(220) 2021 07 05
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732)	SOŁTYS DANIEL, Niebylec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Gueno SLEEP
(540)

(210) 531103

(591) żółty, czarny
(531) 27.03.12, 29.01.12, 01.07.06
(510), (511) 20 Materace, Materace piankowe, Materace łóżkowe,
Materace ogniotrwałe, Materace sprężynowe, Podstawy pod materace, Materace z lateksu, Nakładki na materace, Łóżka, pościel, materace, poduszki, Materace [inne niż materace położnicze], Piankowe materace kempingowe, Materace typu futon [inne niż materace
położnicze], Materace sprężynowe do łóżek, Nakładki wierzchnie
na materace, Wierzchnie nakładki na materace, Sprężynowa podstawa materaca [box spring], Materace puchowe z pierzem [piernaty],
Zespoły sprężyn niemetalowe do materacy, Bezpieczne łóżeczka
dziecięce, Elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki],
Konstrukcje drewniane łóżka, Listwowe podstawy łóżek (stelaże),
Łóżeczka dla dzieci, Łóżeczka dla małych dzieci, Łóżeczka dziecięce,
Łóżka, Łóżka drewniane, Łóżka dziecięce, Łóżka piętrowe, Łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, Łóżka ze schowkiem
[szufladami], Maty do spania, Maty dla dzieci do spania, Metalowe
ramy łóżek, Podgłówki, wałki, Podstawy łóżek, Poduszeczki podtrzymujące kark inne niż do celów medycznych lub chirurgicznych,
Poduszki, Poduszki bambusowe, Poduszki ciążowe, Poduszki dekoracyjne, Poduszki dla zwierząt domowych, Poduszki do podpierania
głowy, Poduszki lateksowe, Poduszki na siedzenia, Poduszki ozdobne, Poduszki (obicia), Poduszki pod kark, Poduszki podróżne, Poduszki wspierające szyję, Poduszki z wypełnieniem, Poduszki zapamiętujące kształt, Pościel, oprócz bielizny pościelowej, Ramy do łóżek,
Ramy łóżek z metalu, Regulowane łóżka, Składane łóżka, Sprężyny
do łóżek, Stelaże do łóżek, Stelaże do łóżek drewniane, Stelaże z listew do łóżek, Wezgłowia, Wezgłowia do łóżek, Zagłówki, Zagłówki
dla niemowląt, Zagłówki do łóżek, Łóżka przystosowane do użytku
osób z trudnościami w poruszaniu się, Łóżka przystosowane do użytku przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, Poręcze do łóżek,
Wałki pod kark, inne niż do użytku medycznego lub chirurgicznego, 24 Pokrycie na materace, Dopasowane pokrowce na materace,
Wsypy [pokrowce na materace], Koce [podkłady] na materace, Wsypy (pokrowce na materace i poduszki), Artykuły tekstylne do użytku
jako pościel, Bielizna pościelowa i stołowa, Jedwabne koce na łóżka,
Kapy na łóżka, Koce bawełniane, Koce dla niemowląt, Koce wełniane,
Kocyki dziecięce, Kołdry, Kołdry do łóżek, Kołdry frotte, Kołdry półpuchowe, Kołdry [poszwy], Kołdry [przykrycia], Kołdry puchowe, Kołdry
wypchane gęsim pierzem, Kołdry wypchane gęsim puchem, Kołdry
wypełnione jedwabiem, Kołdry wypełnione piórami, Kołdry z materiałów tekstylnych, Kołdry zawierające materiały wypełniające, Narzuty, Narzuty na łóżka, Narzuty na łóżko, Narzuty pikowane, Narzuty
pikowane [artykuły pościelowe], Narzuty pikowane na łóżka, Narzuty
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puchowe [kołdry], Ozdobne poszewki na poduszki, Podkłady na łóżko, Pokrowce na materace [inne niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], Pokrowce na poduszki, Poszewki na kołdry,
Poszewki na poduszki, Poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
Poszewki na poduszki do spania, Poszwy na kołdry, Poszwy na kołdry
i kołdry puchowe, Poszwy na kołdry puchowe, Poszwy na poduszki,
Profilowane prześcieradła, Prześcieradła, Prześcieradła do łóżeczek
dziecięcych, Prześcieradła na łóżka, Prześcieradła z tworzywa sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez kontroli czynności fizjologicznych], Przykrycia na łóżka, Puchowe narzuty [przykrycia], Tekstylne
poszwy na kołdry, Ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna kąpielowa,
z wyjątkiem odzieży, Duże ręczniki, Duże ręczniki kąpielowe, Frotte, Prześcieradła kąpielowe (ręczniki), Ręczniki, Ręczniki dla dzieci,
Ręczniki do rąk, Ręczniki do rąk wykonane z materiałów tekstylnych,
Ręczniki do rąk z materiałów tekstylnych, Ręczniki do twarzy, Ręczniki [duże, kąpielowe], Ręczniki frotte, Ręczniki kąpielowe, Ręczniki
łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki z kapturem, Rękawice kąpielowe, Koce piknikowe, Koce jedwabne.

(111) 347811
(220) 2021 07 05
(210) 531122
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) JEKA SŁAWOMIR NASZ LEKARZ PRZYCHODNIE MEDYCZNE,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nasz Lekarz PRZYCHODNIE MEDYCZNE
(540)

(591) złoty
(531) 02.07.12, 02.09.14, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 42 Badania kliniczne, Medyczne usługi laboratoryjne, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, 44 Usługi
medyczne, Usługi opieki medycznej, Usługi ginekologiczne, Usługi
medyczne w dziedzinie onkologii, Doradztwo medyczne w zakresie
dermatologii, Usługi położnicze, Psychiatria, Usługi okulistyczne,
Usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, Opieka zdrowotna związana
z homeopatią, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Wykonywanie badań medycznych, Badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, Usługi badania wzroku [zakłady
optyczne], Badanie słuchu, Konsultacje medyczne, Opieka medyczna
i zdrowotna, Informacja medyczna, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, Usługi
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Porady w zakresie
farmakologii, Usługi telemedyczne, Porady psychologiczne, Kliniki
medyczne, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Chirurgia, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry,
Udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii,
Usługi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi terapii głosu i terapii
logopedycznej, Pielęgniarstwo geriatryczne, Usługi psychologów,
Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej, Przygotowywanie profili psychologicznych, Przeprowadzanie testów
psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Sporządzanie raportów psychologicznych, Poradnictwo psychologiczne dla
personelu, Usługi w zakresie psychologii pracy, Udzielanie informacji
z zakresu psychologii, Doradztwo związane z psychologią integralną,
Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie oceny
psychologicznej, Badanie osobowości do celów psychologicznych,
Usługi w zakresie testów psychologicznych, Przeprowadzanie ocen
i badań psychologicznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, Konsultacje psychiatryczne,

98

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 6/2022

Usługi psychiatryczne, Testy psychiatryczne, Usługi informacji medycznej, Usługi oceny medycznej, Usługi pomocy medycznej, Usługi
poradnictwa medycznego, Usługi obrazowania medycznego, Usługi
klinik zdrowia [medyczne], Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi
doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi medyczne w zakresie
cukrzycy, Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi medyczne w dziedzinie nefrologii, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi medyczne
dotyczące leczenia raka skóry, Usługi informacyjne w zakresie opieki
medycznej, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi oceny medycznej
świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia
leczenia i oceny jego efektywności.

(111) 347812
(220) 2021 07 05
(210) 531125
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) JEKA SŁAWOMIR NASZ LEKARZ PRZYCHODNIE MEDYCZNE,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nasz Lekarz OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
(540)

(531) 02.07.12, 02.09.14, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 42 Badania kliniczne, Medyczne usługi laboratoryjne, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, 44 Usługi
medyczne, Usługi opieki medycznej, Usługi ginekologiczne, Usługi
medyczne w dziedzinie onkologii, Doradztwo medyczne w zakresie
dermatologii, Usługi położnicze, Psychiatria, Usługi okulistyczne,
Usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, Opieka zdrowotna związana
z homeopatią, Rehabilitacja fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Wykonywanie badań medycznych, Badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, Usługi badania wzroku [zakłady
optyczne], Badanie słuchu, Konsultacje medyczne, Opieka medyczna
i zdrowotna, Informacja medyczna, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach,
Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, Usługi
w zakresie lekarskich wizyt domowych, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, Porady w zakresie
farmakologii, Usługi telemedyczne, Porady psychologiczne, Kliniki
medyczne, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Chirurgia, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry,
Udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii,
Usługi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi terapii głosu i terapii
logopedycznej, Pielęgniarstwo geriatryczne, Usługi psychologów,
Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej, Przygotowywanie profili psychologicznych, Przeprowadzanie testów
psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Sporządzanie raportów psychologicznych, Poradnictwo psychologiczne dla
personelu, Usługi w zakresie psychologii pracy, Udzielanie informacji
z zakresu psychologii, Doradztwo związane z psychologią integralną,
Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Usługi w zakresie oceny
psychologicznej, Badanie osobowości do celów psychologicznych,
Usługi w zakresie testów psychologicznych, Przeprowadzanie ocen
i badań psychologicznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, Konsultacje psychiatryczne,
Usługi psychiatryczne, Testy psychiatryczne, Usługi informacji medycznej, Usługi oceny medycznej, Usługi pomocy medycznej, Usługi
poradnictwa medycznego, Usługi obrazowania medycznego, Usługi
klinik zdrowia [medyczne], Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi
doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi medyczne w zakresie
cukrzycy, Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi me-

dyczne w dziedzinie nefrologii, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, Usługi medyczne
dotyczące leczenia raka skóry, Usługi informacyjne w zakresie opieki
medycznej, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Usługi oceny medycznej
świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia
leczenia i oceny jego efektywności.

(111) 347813
(220) 2019 06 25
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) KUROWSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL);
MOSZCZYŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gethome.
(540)

(210) 501505

(591) szary, niebieski, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analiza marketingowa nieruchomości, reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, sprzedaż aukcyjna
nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, rozpowszechnianie danych związanych
z reklamą, gromadzenie informacji związanych z reklamą, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie
dla osób trzecich, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, reklama
banerowa, reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
informacja marketingowa, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów,
broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, marketing internetowy, dostarczanie informacji
marketingowych, usługi reklamowe i marketingowe online, planowanie strategii marketingowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, 36 usługi w zakresie nieruchomości,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące nieruchomości, usługi doradcze dotyczące
nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem
domów i mieszkań, usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości
mieszkaniowych, udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości
za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, 38 usługi komunikacji
internetowej, zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, 42 programowanie stron internetowych, programowanie
oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, programowanie
oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów
i forów internetowych, udostępnianie wyszukiwarek internetowych
z konkretnymi opcjami wyszukiwania, udostępnienie wyszukiwarek
internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, pisanie oprogramowania komputerowego. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 347814
(220) 2017 05 29
(210) 472326
(151) 2020 09 22
(441) 2017 08 07
(732)	SZCZEPAŃSKA ANNA, Sulgostów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bimbay
(510), (511) 20 legowiska dla zwierząt, posłania dla zwierząt, przenośne posłania dla zwierząt domowych, kanapy i maty jako posłania
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dla zwierząt, kojce dla zwierząt jako legowiska, poduszki i poduchy
dla zwierząt domowych, pokrowce na klatki dla zwierząt, pokrowce
na legowiska i posłania dla zwierząt, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej legowisk dla zwierząt, posłań dla zwierząt, przenośnych
posłań dla zwierząt domowych, kanap i mat jako posłań dla zwierząt,
kojców dla zwierząt jako legowisk, poduszek i poduch dla zwierząt
domowych, pokrowców na klatki dla zwierząt, pokrowców na legowiska i posłań dla zwierząt.

(111) 347815
(220) 2019 03 22
(210) 497583
(151) 2019 11 19
(441) 2019 08 05
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) laurosept
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kadzidełka, esencje eteryczne,
perfumy, szampony, olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne],
aromaty do napojów [olejki eteryczne] aromaty do napojów [olejki
eteryczne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno
zapachowe, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, kadzidełka, kadzidła, kamień polerski, kosmetyki upiększające, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakiery do paznokci, lotony do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mydełka, mydła dezodoryzujące, mydła
migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp,
naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, oleje czyszczące,
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, piżmo [perfumeria], płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów
kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania, preparaty do prostowania włosów, preparaty kąpielowe
do celów higienicznych, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, szminki, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, środki do czyszczenia zębów, toniki
kosmetyczne, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda toaletowa,
woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
zmywacze do paznokci, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów.
(111) 347816
(220) 2019 03 22
(210) 497582
(151) 2019 11 13
(441) 2019 07 29
(732) WĄSIKIEWICZ DARIUSZ ASEPTA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) lauroseptQ73
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, emulsje, balsamy, mydła, lotiony, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki pielęgnacyjne, drewno zapachowe, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, kadzidełka, esencje eteryczne,
perfumy, szampony, olejki eteryczne, aromaty [olejki aromatyczne],
aromaty do napojów [olejki eteryczne] aromaty do napojów [olejki
eteryczne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, drewno
zapachowe, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, kadzidełka, kadzidła, kamień polerski, kosmetyki upiększające, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakiery do paznokci, lotony do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mydełka, mydła dezodoryzujące, mydła
migdałowe, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp,
naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, oleje czyszczące,
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olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, piżmo [perfumeria], płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, puder do makijażu, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, szminki,
sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, środki do czyszczenia zębów,
toniki kosmetyczne, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina do celów kosmetycznych,
wazelina kosmetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa,
wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu inne niż do celów
medycznych, żele do wybielania zębów, 5 produkty farmaceutyczne,
wyroby i substancje farmaceutyczne, leki, zioła lecznicze, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, oleje lecznicze,
zioła lecznicze, tabletki musujące wzbogacone w witaminy i minerały do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty
multiwitaminowo-multiminerałowe, preparaty witaminowe, dodatki
odżywcze i dietetyczne, borowina lecznicza, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, kosmetyki lecznicze, kosmetyki zdrowotne, kosmetyki dermatologiczne, oleje lecznicze, zioła lecznicze, leki dla ludzi,
leki weterynaryjne, maści do celów farmaceutycznych, mydła lecznicze, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, wody lecznicze, sole lecznicze, mleczko pszczele do celów medycznych, nalewki
do celów leczniczych, napary do celów leczniczych, sole do kąpieli
mineralnych, suplementy mineralne do żywności, tran, preparaty witaminowe, herbata z ziół do celów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, środki odkażające, materiały opatrunkowe,
materiały i środki sanitarne i higieniczne, mydła dezynfekujące.

(111) 347817
(220) 2020 01 21
(210) 509261
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) OWCZARCZAK KRYSTIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pro-Esthetica SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 24.17.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, 44 usługi medyczne.
(111) 347818
(220) 2020 01 21
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 09
(732) OWCZARCZAK KRYSTIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pro-Esthetica
SPECJALISTYCZNY
STOMATOLOGICZNY
(540)

(210) 509258

GABINET

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
24.17.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, 44 usługi medyczne.
(111) 347819
(151) 2020 01 17

(220) 2019 07 26
(441) 2019 09 30

(210) 502799
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(732) MEDICANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDICANA
(510), (511) 41 przekazywanie know-how, szkolenia, organizowanie
i prowadzenie konferencji, warsztatów, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 44 usługi medyczne, pomoc
medyczna.
(111) 347820
(220) 2020 09 11
(210) 518166
(151) 2021 01 26
(441) 2020 10 12
(732)	HOCHÓŁ ZBIGNIEW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA AGAT,
Szklarska Poręba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mariental BROWAR SZKLARSKA PORĘBA
(540)

(591) beżowy, czarny
(531) 02.01.22, 02.01.04, 09.03.02, 09.07.01, 10.03.01, 11.03.03,
05.07.02, 05.11.15, 06.01.04, 26.01.14, 02.09.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
(111) 347821
(220) 2020 09 09
(210) 518025
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) MLECZARNIA SKARSZEWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RICOTELLA
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, biały miękki ser twarogowy, biały ser, ser typu twarogowego, ser twarogowy.
(111) 347822
(220) 2020 07 30
(210) 516598
(151) 2021 01 05
(441) 2020 09 21
(732)	AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REVICAPILL
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania ust
do celów niemedycznych, dezodoranty do ciała [wyroby perfumeryjne], kremy perfumowane, olejki naturalne do perfum, spraye do ciała
[nielecznicze], spraye do ciała, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kremy pod prysznic, kremowe mydło do ciała, kostki mydła
do mycia ciała, mydła, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła nielecznicze, mydła przeciwpotowe do stóp, mydła robione ręcznie, mydła toaletowe, mydła
w kostce, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie,
mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła w płynie do kąpieli, mydła
w postaci żelu, mydło niewymagające użycia wody, mydło do skóry,
mydło aloesowe, mydła w żelu, mydło pielęgnacyjne, mydło pod
prysznic, mydło przemysłowe, mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płatkach, mydło w płynie do kąpieli stóp, nielecznicze
mydła toaletowe, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające
do stóp, preparaty do mycia rąk, środek do mycia rąk, szampony
do ciała, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, aromatyczne olejki do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, nielecznicze
żele do kąpieli, olejek do kąpieli, zioła do kąpieli, sole zapachowe

do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty do stóp
[aerozole], dezodoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów,
dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do ciała w sprayu, nielecznicze antyperspiranty, aerozole do odświeżania i oczyszczania
skóry, balsam do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsamy dla niemowląt, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy do rąk
nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy do stóp (nielecznicze-), balsamy do ust, balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy po opalaniu, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej,
emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje wygładzające do skóry, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy na oczy
do celów kosmetycznych, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki
w postaci płynów, krem do rąk, krem do twarzy, krem pod oczy, krem
przeciwzmarszczkowy, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki],
kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy do twarzy
do użytku kosmetycznego, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, balsam do włosów, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do włosów, lakier do włosów, kremy odżywcze, kremy ochronne do włosów, kremy
do pielęgnacji włosów, maseczki do włosów, nielecznicze płyny
do włosów, nielecznicze szampony do włosów, odżywka do włosów
dla dzieci, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów, olejek do włosów, olejki do włosów, pianki do włosów, pianki
ochronne do włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką], płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płyny do włosów, płyny do układania włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do kuracji wzmacniających włosy, preparaty
do mycia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji włosów, preparaty do pielęgnacji brody, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, preparaty
do układania włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów, preparaty wygładzające i prostujące włosy,
produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do ochrony
farbowanych włosów, szampon do włosów, suche szampony, szampony, szampony do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony do włosów dla ludzi, produkty do układania włosów dla mężczyzn, serum do układania włosów, rozjaśniacze do włosów, pudry
do włosów, proszek do mycia włosów, serum do pielęgnacji włosów,
środki do nawilżania włosów, serum do włosów, środki rozjaśniające
do włosów, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, środki
do rozjaśniania pasemek na włosach, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, żele ochronne do włosów,
żele do włosów, żele do stylizacji włosów, woski do układania włosów, wosk do włosów, wosk do wąsów, tonik do włosów, szampony
z odżywką do włosów, balsam po goleniu, balsamy do golenia, emulsje do depilacji, emulsje po goleniu, kremy nawilżające po goleniu,
kremy po goleniu, kremy przed goleniem, olejki do brody, mydło
do golenia, mleczko po goleniu, produkty do golenia w płynie, preparaty w aerozolu do golenia, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty kosmetyczne po goleniu, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki
eteryczne], olej rycynowy do celów kosmetycznych, olej kokosowy
do celów kosmetycznych, esencje eteryczne, dentystyczne płyny
do płukania ust pozbawione substancji medycznych, niemedyczne
płyny do płukania jamy ustnej, 5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, napoje dla niemowląt, preparaty dla niemowląt
nie zawierające laktozy, suplementy z siarą, żywność z mleka w proszku dla niemowląt, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie
wyprodukowane], białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy,
błonnik pokarmowy do wspomagania trawienia, cukier dietetyczny
do celów medycznych, dietetyczna żywność do celów medycznych,
dietetyczna żywność przystosowana dla niepełnosprawnych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
dodatki do żywności, dietetyczne napary do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, dietetyczne słodziki do użytku medycznego, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowa-
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ne do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze
przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dodatki
dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne w formie
napojów, dodatki do żywności do celów niemedycznych, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, glukoza do stosowania jako dodatek do żywności do celów medycznych,
herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbata odchudzająca
do celów medycznych, kapsułki odchudzające, homogenizowana
żywność przystosowana do celów medycznych, jedzenie liofilizowane przystosowane do celów medycznych, krople witaminowe, L-karnityna na utratę wagi, lecznicze dodatki do żywności, mieszane preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplementami diety,
mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, mieszanki
do picia w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym,
mięta do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy odżywcze, multiwitaminy, musujące tabletki witaminowe, napoje na bazie
soków owocowych dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone witaminami do celów medycznych, napoje z dodatkami dietetycznymi, naturalne suplementy diety do leczenia
klaustrofobii, nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, olej rybi do celów medycznych,
pastylki do ssania z dodatkiem cynku, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty dietetyczne i odżywcze, preparaty do początkowego żywienia niemowląt,
preparaty multiwitaminowe, preparaty zawierające witaminę D, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty witaminowe, preparaty stosowane jako dodatki
do żywności dla ludzi [lecznicze], preparaty witaminowe i mineralne,
preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zawierające witaminę B, preparaty zawierające witaminę C, preparaty
zawierające witaminę A, preparaty zmniejszające apetyt, probiotyki
(suplementy), produkty dietetyczne dla osób chorych, produkty dietetyczne do celów medycznych, proszki jako zamienniki posiłków,
słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, przeciwutleniające
suplementy, przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniacze
uzyskane z ziół, przeciwutleniacze do użytku dietetycznego, substytuty cukru dla diabetyków, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy diety dla
niemowląt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami
dietetycznymi, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety
do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku dietetycznego,
suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety składające się
z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się głównie
z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety w płynie, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające węgiel aktywny,
suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety ze sproszkowanymi
jagodami acai, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, tabletki
witaminowe, tabletki wspomagające odchudzanie, tran, tran w kroplach, tran z wątroby dorsza w kapsułkach, witaminy i preparaty witaminowe, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
suplementy ziołowe w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy ziołowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy mineralne
do żywności, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza, suplementy prebiotycz-
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ne, żelki witaminowe, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy
diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla diabetyków, lecznicze płyny do płukania ust, płyny lecznicze do płukania ust, lecznicze
suche szampony, higieniczne środki nawilżające, preparaty do dezynfekcji paznokci, preparaty higieniczne do celów medycznych,
środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, żele nawilżające do użytku
osobistego, alkohol leczniczy, antybakteryjne płyny do rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty do pielęgnacji
ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antyseptyki, chusteczki antybakteryjne, chusteczki odkażające, preparaty antybakteryjne,
nasączone chusteczki lecznicze, maści antyseptyczne, preparaty
bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty odkażające stosowane w szpitalach, produkty sterylizujące
do przemywania, przeciwdrobnoustrojowe płyny do mycia twarzy,
spraye antybakteryjne, środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne
do celów higienicznych, spraye antyseptyczne w formie aerozolu
do stosowania na skórę, środki odkażające do użytku domowego,
środki odkażające, środki do usuwania bakterii, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat do mycia rąk, detergenty
bakteriobójcze, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy,
lecznicze preparaty do mycia rąk, lecznicze szampony, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, odkażający preparat do mycia rąk, szampony lecznicze, środki przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, suplementy diety z cynkiem.

(111) 347823
(220) 2020 07 15
(210) 516062
(151) 2021 01 29
(441) 2020 09 07
(732) 4CTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4CTS cutting technology solution
(540)

(591) szary, niebieski, czarny
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 frezowanie.
(111) 347824
(220) 2020 06 23
(210) 515035
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) OMER AMIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUNGALO BUNGALO.NET.PL Ach to tu! W N E S
(540)

(591) błękitny, czerwony, czarny, zielony, biały
(531) 26.03.23, 26.11.01, 26.11.25, 07.01.16, 01.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 tymczasowe zakwaterowanie, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, wynajmowanie kwater, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, zakwaterowanie na pobyt czasowy, zapewnianie
zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, tymczasowy wynajem pokoi,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych,
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udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, usługi
agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi obiektów gościnnych
[zakwaterowanie], usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi w zakresie
kwater wczasowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi
w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, wynajem budynków przenośnych, wynajem
pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń
na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie umeblowanego
zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.

(111) 347825
(220) 2020 06 22
(151) 2020 12 02
(441) 2020 08 17
(732) OMER AMIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Woda i Wiatr
(540)

(210) 515032

(591) błękitny
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, organizowanie
i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, organizowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, tymczasowy wynajem pokoi,
udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych,
usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi obiektów
gościnnych [zakwaterowanie], usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi
w zakresie kwater wczasowych, usługi w zakresie wynajmu pokojów,
usługi w zakresie zakwaterowania, usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, wynajem budynków przenośnych, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie pokoi, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie umeblowanego
zakwaterowania tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach.
(111) 347826
(220) 2020 05 29
(210) 514106
(151) 2020 11 04
(441) 2020 07 20
(732) KALINOWSKI WIESŁAW FABRYKA WIESZAKÓW POLWO,
Głuchowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLWO
(510), (511) 20 wieszaki na ubrania, 35 prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej.
(111) 347827
(220) 2020 05 29
(210) 514083
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) ŚMIGLARSKI DAWID LEOPARD, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAVI
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, atomizery wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane
płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów
kosmetycznych, geraniol do użytku kosmetycznego, henna [barwnik
kosmetyczny], henna w proszku, kamienie do wygładzania stóp, klej
do charakteryzacji do użytku kosmetycznego, klej do peruk, kleje
do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, kolorowe kosmetyki dla dzieci, kosmetyki, kosmetyki dla
dzieci, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty ko-

smetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki
nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki
w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kreda do użytku kosmetycznego, krem
do skórek wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, lakier do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane
chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycynowy
do celów kosmetycznych, olejek bergamotowy, olejek z wyciągiem
z owoców amla do celów kosmetycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki i płyny do masażu, olejki
mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk
nasączone kosmetykami, patyczki z watą do celów kosmetycznych,
perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane
balsamy [preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycznego,
płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, płatki
oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do czyszczenia
nosa do celów higieny osobistej, preparaty do pedicure, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczające [kosmetyki],
pumeks, pumeksy do ciała, puszki bawełniane do celów kosmetycznych, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych,
środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki wyszczuplające
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, świece do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, wody mineralne
w sprayu do celów kosmetycznych, woski do masażu, żel z aloesem
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, zestawy kosmetyków, chusteczki nasączone preparatem
do oczyszczania skóry, dwustronne tasiemki do podklejania powiek,
emalia do paznokci, emalie do paznokci, emulsja opóźniająca starzenie, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, emulsje do ciała, emulsje
do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], kamień ałun [środek ściągający], kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do mocowania sztucznych paznokci, kleje
do mocowania sztucznych brwi, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kompresy na oczy do celów kosmetycznych, kosmetyczne emulsje do opalania, kosmetyczne maski błotne,
kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do paznokci,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeznaczone do suchej
skóry, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci płynów, kreda malarska, krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy tonizujące
[kosmetyki], lakiery do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery
nawierzchniowe do paznokci, maseczki do ciała, maseczki do stóp
do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki do twarzy, maseczki nawilżające,
maseczki nawilżające do skóry, maseczki oczyszczające, maseczki
upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry, masło do ciała,
maski kosmetyczne, maski do twarzy, maska do ciała w proszku
[do użytku kosmetycznego], maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki,
masło do rąk i ciała, masło kakaowe do celów kosmetycznych, materiały na powłoki do paznokci u rąk, mieszanki do pielęgnacji skóry
po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], mleczka do ciała, mleczka do ciała dla
niemowląt, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne,
mleczka nawilżające, mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry,
mleczko do opalania, mleczko do rąk, mleczko migdałowe do celów
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kosmetycznych, mleczko oczyszczające do twarzy, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mleczko po opalaniu, mleczko
po goleniu, mus do pielęgnacji skóry, naklejane ozdoby do paznokci,
nawilżacze skóry, nawilżacze do skóry, nawilżające balsamy do ciała
[kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilżające
kremy do skóry [kosmetyki], nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do ust, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze
kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy
oczyszczające, nielecznicze kremy pod oczy, nielecznicze olejki
do rąk, nielecznicze peelingi do twarzy, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny stymulujące do skóry, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ust, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze produkty
do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty powlekające usta, nielecznicze serum do skóry,
nielecznicze środki nawilżające, nielecznicze środki oczyszczające
w kremie, nieleczniczy krem do twarzy, nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, nieleczniczy puder do ciała, odświeżacze do skóry,
odżywki do paznokci, odżywki do ust, odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, olejki do ciała, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do ciała w sprayu, olejki
do nawilżania skóry po opalaniu, olejki do opalania, olejki do opalania
do celów kosmetycznych, olejki do opalania [kosmetyki], olejki
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki oczyszczające, olejki perfumowane do pielęgnacji skóry,
olejki po opalaniu [kosmetyki], olejki rozmarynowe do użytku kosmetycznego, oliwki dla niemowląt, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, otręby ryżowe
do wygładzania skóry [arai-nuka], papier ścierny do paznokci, papier
ścierny szmerglowy do paznokci, paznokci (lakiery do-), paznokci
(preparaty do polerowania-), peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi
złuszczające do celów kosmetycznych, peelingi złuszczające do ciała,
peelingi złuszczające do twarzy, perfumowane płyny pielęgnacyjne
do ciała, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], pianka
do czyszczenia, pianka oczyszczająca, pianki kosmetyczne zawierające środki chroniące przed słońcem, pianki oczyszczające, pilniczki
kartonowe, plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed
słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania
na skórze, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twarzy, ciała
i rąk, płyny do aromaterapii, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, płyny do golenia, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny
do oczu, płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do stóp nielecznicze, płyny do twarzy [kosmetyki], płyny oczyszczające, płyny redukujące zmarszczki wokół oczu, podkłady do lakierów do paznokci,
podkłady do paznokci [kosmetyki], powłoki do nadawania kształtu
paznokciom u rąk, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne
[kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, preparaty do kuracji paznokci, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej
[kosmetyczne], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, preparaty
do opalania, preparaty do opalania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, preparaty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do rozjaśniania skóry, preparaty
do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wybielania skóry, preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do zmywania twarzy, preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym, preparaty kosmetyczne
do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania
w ciąży, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty
kosmetyczne do pod prysznic, preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, preparaty nawilżające do ciała, preparaty nawilżające [kosmetyczne],
preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty odżywiające
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skórę, preparaty pielęgnacyjne spowalniające proces starzenia się
skóry, preparaty po opalaniu, do celów kosmetycznych, preparaty
przeciwsłoneczne, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów
kosmetycznych, preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], produkty do pielęgnacji oczu, nielecznicze, produkty kosmetyczne do ochrony ust, produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji
skóry, produkty oczyszczające do oczu, produkty poprawiające teksturę skóry, produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty
wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, proszek do polerowania
paznokci, proszki do kąpieli, proszki do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, przeciwtrądzikowe środki myjące, kosmetyczne,
puder dla niemowląt, puder do ciała, pudry do stóp [nielecznicze],
rozjaśniacze do paznokci, rzęsy, rzęsy sztuczne, serum do twarzy
do celów kosmetycznych, skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgnacji-], środki do mikrodermabrazji, środki do oczyszczania skóry twarzy, środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki do usuwania paznokci żelowych, środki nawilżające do twarzy [kosmetyki],
środki nawilżające [kosmetyki], środki zmiękczające, środki złuszczające skórę, środki zmiękczające do skóry, środki zmiękczające skórę
[emolienty], środki zmiękczające skórę [nielecznicze], środki zmiękczające skórki przy paznokciach, suflety do ciała, szminki blokujące
promieniowanie słoneczne [kosmetyki], szminki w kremie do ust,
sztuczne brwi, sztuczne brwi samoprzylepne, sztuczne paznokcie,
sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie
do stóp, sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachetnych, sztyfty
przeciwsłoneczne, talk do ciała, talk, do użytku toaletowego, talk kosmetyczny, talk perfumowany, talk w proszku dla niemowląt, nieleczniczy, talki do ciała, tipsy, tipsy [kosmetyki], toniki do rozpylania, toniki
do skóry, toniki do skóry nielecznicze, toniki do twarzy [kosmetyki],
toniki do użytku kosmetycznego, toniki kosmetyczne do ciała, toniki
kosmetyczne do twarzy, toniki [kosmetyki], utwardzacze do paznokci, wazelina kosmetyczna, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne
do skóry, wzmacniające preparaty kosmetyczne do ujędrniania skóry,
zapachowe kremy do ciała, zasypki do ciała [talk], zboża do oczyszczania twarzy, żel do paznokci, żele do opalania, żele do twarzy, żele
nawilżające [kosmetyki], żele oczyszczające, żele opóźniające starzenie, żele po opalaniu [kosmetyki], żele pod oczy, żelowe maseczki
na oczy, zmywacze do paznokci, zmywacze do paznokci [kosmetyki],
zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], olejek do skórek wokół paznokci, preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki],
brokat do paznokci, kalkomanie do ozdabiania paznokci, klej
do utwardzania paznokci, kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, kremy do paznokci, lakier do paznokci do celów kosmetycznych,
wosk do depilacji, woski do depilacji, środki toaletowe, środki perfumeryjne i zapachowe, środki do higieny jamy ustnej, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki
do makijażu, mydła i żele, preparaty do depilacji i golenia, preparaty
do kąpieli, preparaty do włosów, barwniki kosmetyczne, basma
[barwnik kosmetyczny], bazy do ust neutralizujące odcień ust, brokat
do ciała, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, chusteczki
dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia, chusteczki
jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy,
chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chusteczki
oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, ekstrakty ziołowe
do celów kosmetycznych, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, gąbki nasączone środkami toaletowymi, henna do celów kosmetycznych, kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę,
kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki koloryzujące do skóry, kosmetyki
upiększające, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], kosmetyki
w postaci kremów, krem do opalania dla niemowląt, kremy BB, kremy
do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego, makijaż (preparaty
do-), maseczki do twarzy i ciała, masła do twarzy, masła do twarzy
i ciała, mgiełki do ciała, mleczko kosmetyczne, nasączone chusteczki
do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobistego], nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, nielecznicze olejki pod prysznic, nielecznicze płukanki do irygacji,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty
do namaczania stóp, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała,
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oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do ciała i twarzy, olejki
do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała, olejki
do masażu twarzy, olejki do twarzy, opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, peeling do stóp, pianka pod prysznic i do kąpieli,
pianki do oczyszczania ciała, pianki oczyszczające do skóry, pianki
pod prysznic, płynne kremy [kosmetyki], płyny pielęgnacyjne, płyny
do włosów i ciała, preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli i pod prysznic, preparaty do pielęgnacji
skóry, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty fitokosmetyczne,
preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty kolagenowe do zastosowań
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne
powstrzymujące odrastanie owłosienia, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, preparaty złuszczające do twarzy
do użytku kosmetycznego, produkty do mycia rąk, prokolagen do celów kosmetycznych, puder do rąk, puder w kremie do twarzy, pumeks
sztuczny, pumeksy do użytku osobistego, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, serum przeciwdziałające starzeniu się
do użytku kosmetycznego, spraye do utrwalania makijażu, środki
do czyszczenia rąk, środki do pielęgnacji włosów, wata w formie płatków do użytku kosmetycznego, woda micelarna, żel pod prysznic
i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, żele do twarzy i ciała [kosmetyki],
żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, balsam do cery z wypryskami, balsamy dla niemowląt, balsam do ciała, balsamy do celów kosmetycznych,
balsamy do ciała, balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, balsamy do rąk, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji cellulitu, balsamy
do stóp (nielecznicze-), balsamy do ust, balsamy oczyszczające, balsamy po opalaniu, bibułki z pudrem do twarzy, błoto kosmetyczne
do ciała, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, emulsje na dzień,
emulsje wygładzające do skóry, esencje do pielęgnacji skóry, farba
do rzęs, krem do rąk, krem do twarzy, krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], krem pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem
z retinolem do celów kosmetycznych, kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy
dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla niemowląt [nielecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy do ciała [kosmetyki], kremy do demakijażu, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy
do oczyszczania skóry, kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do opalania skóry, kremy do pielęgnacji skóry, inne
niż do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, kremy do rąk,
kremy do redukcji cellulitu, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do skóry, kremy do skóry [nielecznicze], kremy do twarzy, kremy do twarzy
do użytku kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy do twarzy
[kosmetyki], kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy
do opalania, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry
suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy
kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy na noc, kremy na noc
[kosmetyki], kremy nawilżające, kremy nawilżające po goleniu, kremy
nielecznicze, kremy ochronne, kremy oczyszczające, kremy odżywcze
nielecznicze, kremy perfumowane, kremy po goleniu, kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], kremy przeciw piegom, kremy
przeciw starzeniu się skóry, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy redukujące plamy starcze, kremy samoopalające, kremy ujędrniające
skórę, kremy wybielające do skóry, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, kremy złuszczające, kryształki do kąpieli, maści [nielecznicze],
maseczki do ciała w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, serum zapobiegające starzeniu się, sole do kąpieli, sole pod prysznic,
nie do celów medycznych, środki czyszczące do higieny intymnej,
nielecznicze, środki nawilżające po opalaniu, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, środki oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki oczyszczające skórę, środki przeciwsłoneczne
z filtrem ochronnym, 8 cążki do obcinania paznokci, cążki do obcinania paznokci [narzędzia ręczne], cążki do paznokci, elektryczne polerki do paznokci, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci,
elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, nieelektryczne polerki do paznokci, nożyczki do paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, obcinacze do paznokci, obcinacze do paznokci [elektryczne

lub nieelektryczne], pilniki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do paznokci nieelektryczne, polerki do paznokci do manicure, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, polerki
do paznokci nieelektryczne, wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci.

(111) 347828
(220) 2020 05 28
(151) 2020 12 18
(441) 2020 08 24
(732) ŻEGLIŃSKI MIKOŁAJ GAINZDESIRE, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GAINZDESIRE
(540)

(210) 514064

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem.
(111) 347829
(220) 2020 05 22
(210) 513788
(151) 2020 12 04
(441) 2020 08 17
(732) FIERTEK PIOTR I.MECHANIKA MASZYN II.GLASSCHEM,
Rumia (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GCH-Molecular Sieve
(510), (511) 1 produkty chemiczne adsorbujące.
(111) 347830
(220) 2020 04 20
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 22
(732) MARECKI KAMIL, Wysoka Głogowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAMKO
(540)

(210) 512620

(591) granatowy, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące,
urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii
elektrycznej, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, 37 zwalczanie szkodników i dezynfekcja, wynajem
narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja urządzeń elektrycznych, elektronicznych, optycznych,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 347831
(220) 2020 04 14
(151) 2020 11 20
(441) 2020 08 03
(732)	ADS GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Galewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ADS GREEN
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy, szary, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.03.02, 26.13.25

(210) 512507
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(510), (511) 37 instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną,
instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych.

(111) 347832
(220) 2020 04 07
(210) 512369
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 01
(732)	ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VIREFLAZID
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne (środki-) chemiczne,
antyseptyki, bakteriologiczne (preparaty-) do celów medycznych
i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy
diety, biologiczne (preparaty-) do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne (preparaty-), cukierki do celów leczniczych, czopki,
detergenty do celów medycznych, diagnostyczne (preparaty-) do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
(preparaty-), gorączka (środki przeciw-), hemoroidy (preparaty przeciw-), hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze
[wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, migrena (środki
przeciw-), mikroelementy (preparaty z-) dla ludzi i zwierząt, napoje
lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, nasenne (środki-), nerwy (środki na uspokojenie-), odchudzanie (preparaty medyczne do-), odczynniki chemiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety,
oparzenia (środki do leczenia-), pastylki do celów farmaceutycznych,
plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, pocenie się (środki medyczne przeciw-), pocenie się stóp
(środki medyczne przeciw-), pochwa (płyny do przemywania-), pomady do celów medycznych, porost włosów (preparaty medyczne
na-), preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów
do celów medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe środki,
przeczyszczające (środki-), przylepne (plastry-), przylepne (taśmy-)
do celów medycznych, samoprzylepne (plastry-), skóra (preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji-), słoneczne oparzenia (preparaty
farmaceutyczne przeciw-), syropy do użytku farmaceutycznego,
szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego,
tabletki do celów farmaceutycznych, testy ciążowe (chemiczne preparaty dla-), trawienne (środki-) do celów farmaceutycznych, uspokajające (leki-), wazelina do celów leczniczych, witaminowe (preparaty-), woda utleniona do celów medycznych, wzmacniające (leki-),
zaparcia (lekarstwa przeciw-), żywność dla niemowląt.
(111) 347833
(220) 2020 03 05
(151) 2020 10 14
(441) 2020 06 22
(732) WOJTANOWSKI PAWEŁ KOBIS, Tuchów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOVOBOX
(540)

(210) 511034
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(732) 2 THE CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiązowna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 2thecargo
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, błękitny,
granatowy, biały
(531) 01.05.06, 01.05.12, 18.05.03, 07.01.12, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi podatkowe i celne, 39 spedycja, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą powietrzną,
spedycja towarów drogą lądową, spedycja ładunków drogą morską,
spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, przeładunek kontenerów, pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, usługi spedycji,
magazynowanie celne, usługi spedycji ładunku drogą lądową, usługi
spedycji ładunku drogą powietrzną, usługi w zakresie spedycji towarów, dostarczanie przesyłek, organizowanie transportu, organizowanie transportu lądowego paczek, organizowanie transportu morskiego paczek, organizowanie wysyłki towarów.
(111) 347835
(220) 2020 02 05
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 29
(732) OWCZARCZAK KRYSTIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pro-Esthetica
(540)

(210) 509874

(591) niebieski, różowy
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne-kształcenie ustawiczne dorosłych
i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, 44
praktyka stomatologiczna, usługi medyczne.
(111) 347836
(220) 2020 01 28
(210) 509551
(151) 2020 10 09
(441) 2020 03 16
(732)	STACHOWSKI SEBASTIAN SZCZEPAN LION ENVIRONMENTAL,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REMEDy
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 9 monitory komputerowe, urządzenia komputerowe stacjonarne i przenośne, urządzenia do przewodowej transmisji danych,
urządzenia do przetwarzania informacji, akcesoria komputerowe,
urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, urządzenia projekcyjne, urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku, urządzenia
do głosowania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, głośniki,
komputerowe urządzenia peryferyjne, meble laboratoryjne.

(531) 01.15.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów.

(111) 347834
(151) 2020 10 27

(111) 347837
(151) 2020 10 12

(220) 2020 02 25
(441) 2020 07 13

(210) 510622

(220) 2020 01 22
(441) 2020 03 30

(210) 509320
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(732)	ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LACTIBOOM
(510), (511) 5 antybiotyki, antykoncepcyjne (środki-) chemiczne,
antyseptyki, bakteriologiczne (preparaty-) do celów medycznych
i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów
leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy
diety, biologiczne (preparaty-) do celów medycznych, chemiczno-farmaceutyczne (preparaty-), cukierki do celów leczniczych, czopki,
detergenty do celów medycznych, diagnostyczne (preparaty-) do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne
(preparaty-), gorączka (środki przeciw-), hemoroidy (preparaty przeciw-), hormony do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze
[wspierające], lotony do celów farmaceutycznych, migrena (środki
przeciw-), mikroelementy (preparaty z-) dla ludzi i zwierząt, napoje
lecznicze, maści do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, nasenne (środki-), nerwy (środki na uspokojenie-), odchudzanie (preparaty medyczne do-), odczynniki chemiczne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety,
oparzenia (środki do leczenia-), pastylki do celów farmaceutycznych,
plastry do celów medycznych, płyny do płukania ust do celów leczniczych, pocenie się (środki medyczne przeciw-), pocenie się stóp
(środki medyczne przeciw-), pochwa (płyny do przemywania-), pomady do celów medycznych, porost włosów (preparaty medyczne
na-), preparaty do leczenia trądziku, preparaty z mikroorganizmów
do celów medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe środki,
przeczyszczające (środki-), przylepne (plastry-), przylepne (taśmy-)
do celów medycznych, samoprzylepne (plastry-), skóra (preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji-), słoneczne oparzenia (preparaty
farmaceutyczne przeciw-), syropy do użytku farmaceutycznego,
szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego,
toaletki do celów farmaceutycznych, testy ciążowe (chemiczne preparaty dla-), trawienne (środki-) do celów farmaceutycznych, uspokajające (leki-), wazelina do celów leczniczych, witaminowe (preparaty-), woda utleniona do celów medycznych, wzmacniające (leki-),
zaparcia (lekarstwa przeciw-), żywność dla niemowląt.
(111) 347838
(220) 2021 04 22
(210) 528087
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 14
(732) CIBONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROMIFEN
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Mineralne suplementy diety, Suplementy ziołowe, Mineralne
preparaty spożywcze do celów medycznych, Preparaty spożywcze
ze specjalnym przeznaczeniem medycznym, 35 Sprzedaż detaliczna,
sprzedaż hurtowa, sprzedaż w systemie online, import, eksport: suplementów diety, suplementów diety i preparatów dietetycznych, mineralnych suplementów diety, suplementów ziołowych, mineralnych
preparatów spożywczych do celów medycznych, preparatów spożywczych ze specjalnym przeznaczeniem medycznym, Biznesowe
usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo biznesowe, Konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, Konsultacje i pomoc w zakresie marketingu i promocji, Planowanie strategii marketingowych, Reklama i marketing, Doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej.
(111) 347839
(220) 2021 05 11
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) KRYNICA SUMMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krynica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SZCZYT GOSPODARCZY W KRYNICY

(210) 528690

(540)

(591) szary, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06,
26.11.09, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe
i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem kongresów, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji,
Organizowanie i obsługa konferencji, Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów.
(111) 347840
(220) 2021 05 11
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) KRYNICA SUMMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krynica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRYNICA SUMMIT
(540)

(210) 528681

(591) szary, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.06,
26.11.09, 26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi marketingowe, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingowe, 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie i obsługa konferencji, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów, Usługi doradcze
i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem
i prowadzeniem sympozjów, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
Organizowanie konferencji związanych z biznesem, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów.
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(111) 347841
(220) 2021 08 16
(210) 532708
(151) 2022 01 03
(441) 2021 09 13
(732) ZIELONKA-NOWICKA DOROTA, MICHAJŁOW SARA
MOONSISTER SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOONSISTER
(510), (511) 14 Biżuteria, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 35 Usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, 41 Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie
materiałów multimedialnych online, Udostępnianie informacji online
związanych z mediami audiowizualnymi, Usługi w zakresie publikowania online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online,
Nauczanie i szkolenia, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 45 Horoskopy (Ustalanie-),
Udostępnianie informacji w zakresie horoskopów za pośrednictwem
sieci komputerowych, Ustalanie horoskopów, Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, Usługi astrologiczne, Konsultacje
w zakresie znaków zodiaku, Konsultacje mediumiczne, Przepowiednie astrologiczne, Mentorstwo [duchowe].
(111) 347842
(220) 2021 08 16
(210) 532710
(151) 2022 01 03
(441) 2021 09 13
(732) ZIELONKA-NOWICKA DOROTA, MICHAJŁOW SARA
MOONSISTER SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOONSISTERS
(510), (511) 14 Biżuteria, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie
[biżuteria], 35 Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, 41 Publikowanie książek
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Udostępnianie informacji online związanych z mediami
audiowizualnymi, Usługi w zakresie publikowania online, Zapewnianie
kursów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, Nauczanie i szkolenia, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 45
Horoskopy (Ustalanie-), Udostępnianie informacji w zakresie horoskopów za pośrednictwem sieci komputerowych, Ustalanie horoskopów,
Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, Usługi astrologiczne, Konsultacje w zakresie znaków zodiaku, Konsultacje mediumiczne, Przepowiednie astrologiczne, Mentorstwo [duchowe].
(111) 347843
(220) 2021 08 16
(210) 532711
(151) 2022 01 03
(441) 2021 09 13
(732) ZIELONKA-NOWICKA DOROTA, MICHAJŁOW SARA
MOONSISTER SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOON SISTER
(510), (511) 14 Biżuteria, Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], 35 Usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, 41 Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie
materiałów multimedialnych online, Udostępnianie informacji online
związanych z mediami audiowizualnymi, Usługi w zakresie publikowania online, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online,
Nauczanie i szkolenia, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], 45 Horoskopy (Ustalanie-),
Udostępnianie informacji w zakresie horoskopów za pośrednictwem
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sieci komputerowych, Ustalanie horoskopów, Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, Usługi astrologiczne, Konsultacje
w zakresie znaków zodiaku, Konsultacje mediumiczne, Przepowiednie astrologiczne, Mentorstwo [duchowe].

(111) 347844
(220) 2020 12 03
(210) 521737
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) WÓJCIK PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNOINŻYNIERYJNE WWTECH, Tumlin-Dąbrówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wwtech
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.03, 26.04.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Usługi związane z konserwacją obiektów, Regeneracja
maszyn i urządzeń, Naprawy w przemyśle ciężkim, Utrzymanie ruchu
maszyn i urządzeń, Serwisowanie, Diagnostyka i analiza maszyn i urządzeń, Kalibracja i legalizacja maszyn i urządzeń, 40 Obróbka wykończeniowa (końcowa obróbka gwarantująca duże dokładności wymiarowe i kształtowe, a finalna powierzchnia posiada małą chropowatość,
w tym szlifowanie, czyli rodzaj obróbki, której celem jest uzyskanie
wysokiej gładkości powierzchni przy drobnej korekcie geometrii oraz
frezowanie-przywrócenie prawidłowej płaskości powierzchni), Napawanie (pokrywanie warstwą metalu obiektów wykonanych z tego
właśnie surowca przy równoczesnym stapianiu podłoża), Cięcie i ukosowanie (przygotowanie do spawania) rur, Gwintowanie, nacinanie
gwintów, Honowanie (usuwanie niewielkich naddatków do 0,1 mm,
pozwalające na likwidację błędów kształtu otworów i zapewniające
stworzenie warstwy wierzchniej bardzo dobrej jakości), Wiercenie
i odwiercanie, Produkcja śrub, nakrętek, tulejek, wałów, Produkcja części zamiennych do wałów (czopy, w tym tłoczenie czopów oraz szlifowanie), korbowodów (panewki, tuleje, półpanewki), 42 Odtwarzanie
sprzętu, który uległ awarii i projektowanie zupełnie nowych maszyn,
Projektowanie (modele 3D i CAD), Inżynieria odwrotna (rekonstrukcja
brakującego elementu remontowanej czy odnawianej konstrukcji
na podstawie pobranych wymiarów), Analiza wymiarowa (bardzo dokładne określenie wymiarów przedmiotów oraz innych pokrewnych
aspektów, Precyzyjny pomiar oraz analiza uzyskanych danych), Trójwymiarowe pomiary współrzędnościowe.
(111) 347845
(220) 2021 05 24
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732) ZDANUCZYK MICHAŁ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Crazy Needles
(540)

(210) 529315

(591) czarny
(531) 27.05.01, 11.07.01, 19.13.01, 19.13.25
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie (sztuczna biżuteria i biżuteria z metali
i kamieni szlachetnych), Akcesoria do wyrobu biżuterii, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Bransoletki [biżuteria], Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria],
Naszyjniki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Szpilki [biżuteria], Zawieszki
[biżuteria], 35 Wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów
(bez uwzględnienia transportu) w postaci akcesoriów do wyrobu biżuterii, biżuterii i wyrobów jubilerskich, bransoletek, kolczyków, łańcuszków,
naszyjników, pierścionków, szpilek, sztang, kół, drążków, zawieszek, tak
by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych
warunkach-usługi świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie,
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji
elektronicznej, przez strony internetowe lub telesklepy, Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie takich towarów jak: ozdoby do przekłuwania ciała, wyrobów jubilerskich, biżuterii w postaci: kolczyków,
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sztang, kół, drążków, tuneli, igieł, narzędzi i urządzeń do przekłuwania
ciała, akcesoriów, aparatury do przekłuwania, Prezentacja zamówienia
towarów w postaci: ozdób do przekłuwania ciała, wyrobów jubilerskich,
biżuterii takiej jak: kolczyki, sztangi, koła, drążki, tunele, igły, narzędzia
i urządzenia, akcesoria, aparatury do przekłuwania, w środkach komunikacji elektronicznej, w sklepach online, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie reklamy na stronach internetowych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w postaci: ozdób do przekłuwania ciała,wyrobów jubilerskich, biżuterii takiej jak: kolczyki, sztangi, koła, drążki, tunele, igły, narzędzia i urządzenia, akcesoria, aparatury
do przekłuwania, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepach detalicznych i hurtowych, Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, online, 44 Usługi higieniczne i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt świadczone przez pojedyncze osoby
lub placówki, w tym usługi związane z przekłuwaniem ciała ozdobami,
Analiza kosmetyczna, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie kolczykowania ciała
(piercing), usługi związane z ozdabianiem ciała, usługi związane z tatuażem, usługi związane z trwałym usuwaniem i redukcją owłosienia, usługi
związane z zabiegami upiększającymi, usługi związane z wizażem, usługi
związane z zabiegami kosmetycznymi na twarz i ciało.

(111) 347846
(220) 2021 07 29
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732)	GROTEK JOANNA ANNA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 77 Pet Food
(540)

(210) 532162

(531) 25.12.25, 27.05.01
(510), (511) 16 Papier i karton, Druki, Fotografie, 31 Produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże
owoce i warzywa, Naturalne rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, Karma
dla zwierząt, Słód, 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 41
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna,
44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 347847
(220) 2021 08 03
(210) 532301
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) BOROWSKA IZABELLA IDB CONSULTING, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jemy w Łodzi
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.01, 26.13.25, 11.01.02, 11.01.04, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(111) 347848
(220) 2021 08 09
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732)	GROTEK JOANNA ANNA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) King Louis XIV
(540)

(210) 532541

(531) 27.05.01
(510), (511) 31 Produkty rolne, ogrodnicze i leśne, Surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, Świeże owoce i warzywa, Naturalne rośliny i kwiaty, Żywe zwierzęta, Karma dla zwierząt, Słód, 44 Usługi
medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody
dla ludzi i zwierząt, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem
i leśnictwem.
(111) 347849
(220) 2021 08 18
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 13
(732) BONDARUK KAROL KB PROJECT, Wilkasy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KB PROJECT
(540)

(210) 532842

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 35 Marketing telefoniczny, Reklama i marketing, Marketing internetowy, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów
reklamowych, 42 Projektowanie wzorów, Projektowanie systemów
informatycznych, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia
stron WWW w Internecie, Projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości
firm, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie,
Projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron internetowych, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania i sprzętu
do wzmacniania i transmisji sygnału.
(111) 347850
(220) 2021 06 28
(210) 530860
(151) 2021 12 15
(441) 2021 07 26
(732)	STANISŁAWCZYK MARIUSZ, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QFUTURE
(540)

(591) szary, jasnoszary
(531) 27.01.01, 29.01.06
(510), (511) 40 Przetwarzanie odpadów, Spalanie odpadów, Usuwanie odpadów [obróbka odpadków], Odpadki-niszczenie, Recykling
odpadów, Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu [przetwarzanie], Spalanie śmieci i odpadów.
(111) 347851
(151) 2020 10 09

(220) 2020 01 21
(441) 2020 03 09

(210) 509277
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(111) 347854
(220) 2021 05 04
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY SWING rurki Orzech
(540)

(732) OWCZARCZAK KRYSTIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pro-Esthetica SZKOLENIA DLA DENTYSTÓW
(540)

(210) 528405

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
24.17.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, 44 usługi medyczne.
(111) 347852
(220) 2021 05 04
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY SWING rurki
(540)

(210) 528403

(591) ciemnoniebieski, żółty, zielony, brązowy, jasnobrązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 08.01.25,
05.07.06, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(591) ciemnoniebieski, żółty, biały
(531) 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 26.13.99, 25.05.01, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 347853
(220) 2021 05 04
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY SWING rurki Wanilia
(540)

(210) 528404

(591) ciemnoniebieski, żółty, brązowy, ciemnobrązowy, zielony,
biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 08.01.25,
05.05.19, 05.05.21
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

(111) 347855
(220) 2021 05 04
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY SWING rurki Kokos
(540)

(210) 528406

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, żółty, brązowy, zielony,
fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 08.01.25, 05.07.06
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 347856
(151) 2021 11 08

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

(210) 528407
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(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLIS HAPPY SWING rurki Kakao
(540)

(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, czerwony, szary, zielony, brązowy,
biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.05.01, 05.07.06, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.

(591) ciemnoniebieski, żółty, czerwony, pomarańczowy, zielony,
brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.09.01, 24.09.02, 24.09.05, 08.01.25,
05.07.06, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 347857
(220) 2021 05 04
(210) 528408
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREMOWE I DELIKATNE Królewskie CIACHO WANILIA Wafle
z kremem o smaku waniliowym
(540)

(111) 347859
(220) 2021 05 05
(210) 528428
(151) 2021 10 20
(441) 2021 06 28
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) BLOXIVIR
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne do nosa
oraz do gardła.
(111) 347860
(220) 2021 05 05
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 05
(732) OKUROWSKI ADRIAN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Swapay
(540)

(210) 528449

(591) turkusowy, czarny
(531) 26.04.05, 26.04.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Usługi ubezpieczeniowe,
Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie wycen, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Ubezpieczenia, Zbiórki funduszy
i sponsorowanie finansowe.
(111) 347861
(220) 2021 05 06
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 07
(732) PIETRUSZKA DARIUSZ, Sochaczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VENETTO
(540)
(591) niebieski, czerwony, szary, jasnoróżowy, żółty, zielony,
brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.19, 05.05.21, 26.05.01, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 30 Słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 347858
(220) 2021 05 04
(210) 528409
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KREMOWE I DELIKATNE Królewskie CIACHO KOKOS Wafle
z kremem kokosowym

(210) 528517

(591) biały, niebieski
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie [biżuteria], Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z biżuterią.
(111) 347862
(220) 2021 05 07
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 12
(732) Unilab, LP, Rockville (US)

(210) 528549
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(540) (znak graficzny)
(540)
(540)
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(540)

(591) biały, brązowy, żółty, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.05.01, 08.01.08, 08.01.19
(510), (511) 30 Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Rogaliki, Wyroby cukiernicze, Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze zawierające kremy.
(591) czerwony, zielony
(531) 19.13.21, 25.07.25, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Produkty biologiczne do celów medycznych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające, 10 Wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 347863
(220) 2021 05 11
(210) 528643
(151) 2021 10 15
(441) 2021 06 28
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wawel Czujesz się dobrze, czynisz dobrze Croissant DUUUŻO
nadzienia

(111) 347864
(220) 2021 05 18
(210) 528990
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) KRÓLIKOWSKI MICHAŁ BIOVERI, Dąbrówka Wielka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BioVeri
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób, dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki, dżemy,
kompoty, Jaja, mleko, produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, 30
Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna,
Mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody,
Miód, melasa (syropy), Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód, 31 Surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, Żywe zwierzęta,
Świeże owoce i warzywa, Nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, Karma
dla zwierząt, Słód, 32 Piwo, Wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe: napoje owocowe i soki owocowe, Syropy
i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 347865
(220) 2021 05 19
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 14
(732) PRUSZOWSKI MATEUSZ, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SANTA MEDICINA LAB
(540)

(210) 529045

(531) 27.05.01, 05.01.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Aromaty, Aromaty [olejki
eteryczne], Aromaty [olejki aromatyczne], Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne,
Balsamy do ciała, Balsamy do opalania [kosmetyki], Balsamy do celów kosmetycznych, Esencje eteryczne, Esencje do pielęgnacji skóry,
Esencje i olejki eteryczne, 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla
ludzi, Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy prebiotyczne, Ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, 30 Kakao, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez
ludzi, Kakao w proszku, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub
w napojach], Kakaowe napoje, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, Mieszanki kakaowe, Wyroby z kakao, Napoje zawierają-
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ce kakao, Esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne], Mieszanki
przypraw, Przyprawy, Sól, Czekolada, Czekoladki, Herbata, Gorąca
czekolada, Herbaty, Kawa, Japońska zielona herbata, Mieszanki herbat, Miód, Miód naturalny, Miód [do celów spożywczych], Mleczko
pszczele, Propolis, 34 Machorka, Przybory dla palaczy, Tabaka, Tabaka bez tytoniu, Tabaka z tytoniem, Substytuty tytoniu, Herbata
do palenia jako zamiennik tytoniu, Papierosy kretek do celów innych
niż medyczne, Tytoń preparowany, Papierosy, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, Cygaretki, Cygara, Substancje do inhalowania za pomocą fajek wodnych, zwłaszcza substancje aromatyczne,
Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, Waporyzatory dla palaczy, do stosowania
doustnego, Fajki, Pojemniczki na tytoń.

(111) 347866
(220) 2021 05 17
(210) 529053
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Olá Portugal
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 347867
(220) 2021 05 19
(210) 529090
(151) 2021 10 05
(441) 2021 06 21
(732) BIO ENERGIA SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Karolinka
(510), (511) 4 Węgiel jako paliwo.
(111) 347868
(220) 2021 05 20
(210) 529148
(151) 2021 10 08
(441) 2021 06 21
(732) URBANIAK KAROL GRAND MONEY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DR. COCO
(510), (511) 32 Napoje na bazie kokosu, Proszki stosowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej, Woda kokosowa
jako napój.
(111) 347869
(220) 2020 06 10
(151) 2021 11 17
(441) 2020 08 10
(732)	NIEDOBYLSKA AGNIESZKA, Nowa Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BURN IT
(540)

(210) 514639

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi w zakresie treningu fitness, trening zdrowotny
i fitness, dostarczanie informacji na temat treningu fitness za pośrednictwem portalu internetowego, usługi studia fitness, mianowicie zapewnienie instruktarzu w zakresie ćwiczeń fizycznych, sprzętu i urządzeń, zapewnienie treningu i konsultacji z zakresie fitnessu, usługi
klubu zdrowotnego, mianowicie zapewnienie instruktarzu i sprzętu
w zakresie ćwiczeń fizycznych.
(111) 347870
(220) 2021 05 20
(210) 529171
(151) 2021 10 06
(441) 2021 06 21
(732)	SPV DTS GRODZKI SPÓŁKA JAWNA, Turzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DTS

(540)

(591) biały, czarny, czerwony, szary
(531) 26.01.16, 07.11.10, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.12, 26.04.09,
26.04.18, 29.01.14, 27.05.05
(510), (511) 39 Usługi transportu drogowego, Usługi spedycji, Logistyka transportu.

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) 051074
(111) 075445
(111) 075560
(111) 075562
(111) 075964
(111) 075965
(111) 075968
(111) 075969
(111) 076502
(111) 077460
(111) 077461
(111) 079469
(111) 079723
(111) 082029
(111) 082622
(111) 085781
(111) 163445
(111) 165281
(111) 165499
(111) 165733
(111) 166487
(111) 167387
(111) 167629
(111) 167631
(111) 167634
(111) 168260
(111) 168519
(111) 168735
(111) 168744
(111) 169147
(111) 169453
(111) 169454
(111) 169649
(111) 170020
(111) 170061
(111) 171565
(111) 175628
(111) 176921
(111) 182643
(111) 184194
(111) 186564
(111) 187164

(180) 2032 11 15
(180) 2032 08 20
(180) 2032 07 15
(180) 2032 07 15
(180) 2032 07 15
(180) 2032 07 15
(180) 2032 07 15
(180) 2032 07 15
(180) 2032 08 11
(180) 2032 01 22
(180) 2032 01 22
(180) 2032 12 10
(180) 2032 08 14
(180) 2032 06 16
(180) 2032 08 24
(180) 2032 01 31
(180) 2032 01 28
(180) 2032 03 06
(180) 2032 03 04
(180) 2032 03 29
(180) 2032 07 10
(180) 2032 05 15
(180) 2032 05 22
(180) 2032 05 22
(180) 2032 05 22
(180) 2032 03 04
(180) 2032 11 05
(180) 2032 06 07
(180) 2032 10 21
(180) 2032 07 15
(180) 2032 01 25
(180) 2032 01 25
(180) 2032 08 29
(180) 2032 01 25
(180) 2032 05 09
(180) 2032 02 18
(180) 2032 08 14
(180) 2032 07 15
(180) 2032 04 08
(180) 2032 05 15
(180) 2032 04 08
(180) 2032 12 04

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

Nr 6/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 218340 (180) 2032 09 16 Prawo przedłużono w całości
(111) 252870 (180) 2031 08 23 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: majonezy, musztardy, koncentraty ciast, keczupy,
sosy pomidorowe.
(111) 254138 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 254139 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 254140 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 254141 (180) 2032 01 25 Prawo przedłużono w całości
(111) 254262 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 254263 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 254264 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 254265 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 254700 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości
(111) 254887 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 254897 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 256099 (180) 2032 01 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 256101 (180) 2032 01 02 Prawo przedłużono w całości
(111) 256789 (180) 2031 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 256791 (180) 2031 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 256792 (180) 2031 11 14 Prawo przedłużono w całości
(111) 256933 (180) 2031 12 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 257637 (180) 2032 04 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 258019 (180) 2031 12 29 Prawo przedłużono w całości
(111) 259120 (180) 2032 01 23 Prawo przedłużono w całości
(111) 259230 (180) 2032 08 07 Prawo przedłużono w całości
(111) 259431 (180) 2032 06 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 261495 (180) 2032 06 18 Prawo przedłużono w całości
(111) 262056 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 262057 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 262273 (180) 2032 09 17 Prawo przedłużono w całości
(111) 263708 (180) 2032 01 20 Prawo przedłużono w całości
(111) 264294 (180) 2032 08 22 Prawo przedłużono w całości
(111) 265066 (180) 2032 12 31 Prawo przedłużono w całości
(111) 265190 (180) 2032 10 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 265580 (180) 2032 12 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 267507 (180) 2032 10 05 Prawo przedłużono w całości
(111) 269387 (180) 2031 05 26 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
dekoracja wystaw sklepowych,
oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek,
druków, prospektów, broszur, informacja o działalności gospodarczej, fakturowanie, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu,
handlowe wyceny, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe bazy
danych, systematyzacja danych,
komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów
reklamowych,
organizowanie
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wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing,
doradztwo handlowe, pomoc
przedsiębiorstwom w działalności
gospodarczej przemysłowej lub
handlowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi porównywania cen, pośrednictwo w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, public relations,
usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe,
reklamy telewizyjne, tworzenie
reklamowych i sponsorowanych
tekstów, rekrutacja personelu,
usługi sekretarskie, sortowanie
danych w bazach komputerowych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów z branż:
ogólnospożywcza, tytoniowa, kosmetyczna, alkoholowa, papiernicza, zabawkarska, elektroniczna,
artykuły gospodarstwa domowego, odzieżowa (również obuwie
i nakrycia głowy), jubilerska, oraz
w księgarni, w aptece, w sklepie
z upominkami oraz w dużym sklepie wielobranżowym lub supermarkecie(hipermarkecie) pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, statystyczne zestawienia, kreowanie wizerunku
firmy, usług, towaru, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wystawy handlowe, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób
trzecich, zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, prowadzenie centrów handlowych; 36:
analizy finansowe, administrowanie nieruchomościami, doradztwo
w sprawachfinansowych, usługi
w zakresie pośrednictwa w handlu
i zarządzaniu nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem nierucho-
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mym i ruchomym, pośrednictwo
w kupnie, sprzedaży i najmie
nieruchomości, gruntów, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, sponsorowanie
finansowe, wycena nieruchomości, wydzierżawianie i wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie mieszkań; 39: prowadzenie parkingów,
wynajmowanie miejsc parkingowych; 41: parki rozrywki, wystawianie i realizacja spektakli, użytkowanie i obsługa sal kinowych,
rozrywka, kasyna, gry hazardowe, obsługa salonów gier, usługi
związane z organizowaniem i obsługa dyskoteki, organizowanie
loterii, usługi związane zorganizacją imprez karaoke, usługi klubowe, kluby zdrowia, nocne kluby,
organizowanie konkursów, koncertów, loterii, spektakli, wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji;
43: usługi barowe, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, kafeterie, snack-bary, bary
szybkiej obsługi, dostarczanie
potraw i napojów; 44: kliniki medyczne, manicure, masaż, usługi
optyczne, salony piękności.
(111) 269388 (180) 2031 05 26 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
dekoracja wystaw sklepowych,
oferowanie w mediach produktów dla detalicznego handlu, dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek,
druków, prospektów, broszur, informacja o działalności gospodarczej, fakturowanie, zarządzanie
w zakresie zamówień w handlu,
handlowe wyceny, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe bazy
danych, systematyzacja danych,
komputerowe zarządzanie plikami, uaktualnianie materiałów
reklamowych,
organizowanie
wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing,
doradztwo handlowe, pomoc
przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej przemysłowej

lub handlowej, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi
porównywania cen, pośrednictwo w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, pozyskiwanie informacji o działalności
gospodarczej,
prezentowanie
produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
public relations, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam prasowych,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, rekrutacja personelu, usługi sekretarskie, sortowanie danych
w bazach komputerowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów z branż: ogólnospożywcza, tytoniowa, kosmetyczna, alkoholowa, papiernicza,
zabawkarska, elektroniczna, artykuły gospodarstwa domowego, odzieżowa (również obuwie
i nakrycia głowy), jubilerska, oraz
w księgarni, w aptece, w sklepie
z upominkami oraz w dużym
sklepie wielobranżowym lub
supermarkecie(hipermarkecie)
pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w dużym
sklepie wielobranżowym, statystyczne zestawienia, kreowanie
wizerunku firmy, usług, towaru,
wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wystawy handlowe,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, usługi
zaopatrzenia osób trzecich, zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, prowadzenie
centrów handlowych; 36: analizy finansowe, administrowanie
nieruchomościami, doradztwo
w sprawach finansowych, usługi
w zakresie pośrednictwa w handlu i zarządzaniu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym i ruchomym, pośrednictwo
w kupnie, sprzedaży i najmie
nieruchomości, gruntów, po-

Nr 6/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

średnictwo w sprawach majątku
nieruchomego, sponsorowanie
finansowe, wycena nieruchomości, wydzierżawianie i wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych, wynajmowanie mieszkań; 39: prowadzenie parkingów,
wynajmowanie miejsc parkingowych; 41: parki rozrywki, wystawianie i realizacja spektakli, użytkowanie i obsługa sal kinowych,
rozrywka, kasyna, gry hazardowe, obsługa salonów gier, usługi
związane z organizowaniem i obsługa dyskoteki, organizowanie
loterii, usługi związane zorganizacją imprez karaoke, usługi klubowe, kluby zdrowia, nocne kluby,
organizowanie konkursów, koncertów, loterii, spektakli, wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji;
43: usługi barowe, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, kafeterie, snack-bary, bary
szybkiej obsługi, dostarczanie
potraw i napojów; 44: kliniki medyczne, manicure, masaż, usługi
optyczne, salony piękności.
(111) 270434 (180) 2031 09 05 Prawo przedłużono w części
dla towarów: 7: obrabiarki; 35:
sprzedaż obrabiarek; 37: usługi
w zakresie napraw i remontów
obrabiarek, usługi w zakresie obróbki mechanicznejelementów
metalowych, naprawa i konserwacja maszyn, usługi serwisowe,
usługi w zakresie kompletacji
dostaw oraz instalowania maszyn
przemysłowych, osprzętu i wyposażeniado nich, usługi w zakresie
wynajmu maszyn do obróbki metalu; 42: ekspertyzy inżynieryjne,
doradztwo techniczne, badania
i analizy techniczne, inżynieriatechniczna, testowanie materiałów, opracowywanie projektów
technicznych
(dokumentacjatechniczna).
(111) 270934 (180) 2031 11 15 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: kursy prawa jazdy,
kursy i szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy, organizowanie imprez o charakterze
motoryzacyjnym, organizowanie
treningów i pokazów jazdy samochodem, motocyklem, kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, warsztaty
doskonalenia zawodowego dla
instruktorów nauki jazdy, kurs
kwalifikacyjny dla kandydatów
na instruktorów techniki jazdy.
(111) 270935 (180) 2031 11 15 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: kursy prawa jazdy,
kursy i szkolenia w zakresie doskonalenia techniki jazdy, orga-
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nizowanie imprez o charakterze
motoryzacyjnym, organizowanie
treningów i pokazów jazdy samochodem, motocyklem, kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy, warsztaty
doskonalenia zawodowego dla
instruktorów nauki jazdy, kurs
kwalifikacyjny dla kandydatów
na instruktorów techniki jazdy.
(111) 311864 (180) 2032 03 08 Prawo przedłużono w całości

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 458552
(210) 485777
(210) 487045
(210) 493006
(210) 493013
(210) 500515
(210) 501099
(210) 511422
(210) 515409
(210) 517377
(210) 520205
(210) 520687
(210) 520760

U
ZT29/2018
U
ZT01/2019
ZT01/2019
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 520899
(210) 524473
(210) 525242
(210) 525243
(210) 525944
(210) 526756
(210) 527210
(210) 527229
(210) 529978
(210) 530078
(210) 530612
(210) 532528
(210) 533184

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

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 400054
(210) 510766
(210) 517130
(210) 521279
(210) 531206
(210) 531351
(210) 531353
(210) 531434
(210) 531435
(210) 531441
(210) 531489
(210) 531520
(210) 531612
(210) 531725

17/2012
ZT19/2020
ZT47/2020
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 531728
(210) 531731
(210) 531734
(210) 531760
(210) 531764
(210) 531791
(210) 531840
(210) 531851
(210) 531854
(210) 531902
(210) 532256
(210) 532261
(210) 532269
(210) 532365

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

116
(210) 532370
(210) 532383
(210) 532403
(210) 532405
(210) 532431
(210) 532511
(210) 532518
(210) 532673
(210) 532674
(210) 532722
(210) 532738
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 532794
(210) 532844
(210) 533883
(210) 533979
(210) 534201
(210) 534202
(210) 535254
(210) 535498
(210) 535549
(210) 518620

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 312818

(141) 2021 04 01

Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: mięso,
mięso konserwowane, wyroby
mięsne i wędliniarskie, kiełbasy,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, buliony, konserwowane,
suszone i gotowane owoce i warzywa, kiszone warzywa, owoce
i warzywa konserwowane w alkoholu, jaja, jaja w proszku, produkty
mleczne, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło czekoladowe,
masło kakaowe, masło kokosowe,
masło arachidowe, margaryna,
smalec; 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; mrożone owoce i warzywa,
mrożone mieszanki owocowe
i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem
mięsa, sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, sosy żurawinowe, żelatyna do żywności, przekąski na bazie owoców i warzyw,
chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, owoce lukrowane, owoce
i warzywa puszkowane, pikle,
owoce kandyzowane; owoce morza, zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, oliwki
konserwowane, grzyby konserwowane, grzyby mrożone, spożywcze pyłki kwiatowe jako żywność,
rodzynki, migdały, migdały preparowane, wiórki kokosowe, orzechy
preparowane, bakalie, koncentraty do rosołu, koncentraty do bulionu; żywność dietetyczna na bazie
białka spożywczego i/lub lipidów,

żywność o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu na bazie
białka spożywczego i/lub lipidów
za wyjątkiem żywności dietetycznej na bazie białka spożywczego i/
Iub lipidów, żywności o obniżonej
zawartości tłuszczu i cholesterolu
na bazie białka spożywczego i/
lub lipidów będących galaretkami, galaretkami owocowymi,
dżemami, kompotami, napojami
mlecznymi, napojami z przewagą
mleka, jogurtami, kefirami, smoothie owocowymi, warzywnymi
i owocowo-warzywnymi z przewagą mleka, musami stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, przecierami stanowiącymi
przetwory owocowe i warzywne,
miąższem z owoców stanowiącym
przetwory owocowe i warzywne, koncentratami owocowymi
i warzywnymi stanowiącymi
przetwory owocowe i warzywne,
musami owocowymi, przecierami owocowymi i warzywnymi,
miąższem z owoców, przetworami
owocowymi i warzywnymi stanowiącymi soki i napoje zawarte
w tej klasie; 30: cukier, słodziki, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago.
mąka, wyroby mączne, mrożone
wyroby mączne, gotowe dania
na bazie produktów zbożowych
i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze,
muesli, chleb, wyroby piekarnicze,
jadalne ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków,
ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby
cukiernicze, słodycze, pralinki, galaretki owocowe; czekolada, lody,
lody spożywcze, lody spożywcze
w proszku, środki wiążące do lodów, jogurty mrożone, sorbety
(lody), miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie,
syropy z melasy, słód do celów
spożywczych, drożdże, drożdże
piekarnicze, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, sosy
mięsne, sosy pomidorowe, sosy
do polewania deserów, przyprawy, przyprawy ziołowe, przyprawy
korzenne, preparaty aromatyczne
do żywności, środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, guma
do żucia nie do celów leczniczych,
keczup, majonezy, sosy do mięs,
żywność dietetyczna na bazie
węglowodanów i lub błonnika,
żywność o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu na bazie
węglowodanów i/lub błonnika.
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Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 29: konserwowane, suszone i gotowane
warzywa; przetwory warzywne
za wyjątkiem przetworów warzywnych stanowiących galaretki,
dżemy, kompoty, musy, przeciery, koncentraty oraz przetworów
warzywnych stanowiących soki
i napoje zawarte w tej klasie; mrożone warzywa, mrożone warzywa
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub
przypraw, mrożone mieszanki
warzywne, mrożone mieszanki
warzywne z dodatkiem sosów i/
lub ziół i/lub przypraw, mrożone
dania gotowe warzyw, mrożone
dania gotowe wegetariańskie
i z dodatkiem mięsa, mrożone
dania gotowe z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania
gotowe z dodatkiem sosów i/lub
ziół i/lub przypraw, sałatki warzywne, warzywa puszkowane,
zupy, składniki do sporządzania
zup; żywność dietetyczna składająca się głównie z warzyw,
żywność o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu składająca
się głównie z warzyw za wyjątkiem żywności dietetycznej składającej się głównie z warzyw oraz
żywności o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu składającej
się głównie z warzyw będących
galaretkami, dżemami, kompotami, napojami mlecznymi, napojami z przewagą mleka, jogurtami,
kefirami, smoothie warzywnymi
z przewagą mleka, musami stanowiącymi przetwory warzywne,
przecierami stanowiącymi przetwory warzywne, koncentratami
warzywnymi stanowiącymi przetwory warzywne, przetworami
warzywnymi stanowiącymi soki
i napoje zawarte w tej klasie; 30:
żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne, wyroby
mączne z dodatkiem warzyw,
makarony, makarony mrożone,
makarony z dodatkiem warzyw,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, gotowe
dania zawierające makaron, sosy
do makaronu, przyprawy do makaronu na bazie warzyw; lody,
lody spożywcze, lody spożywcze
w proszku, lody mleczne; lody
wodne; lody sokowe; lody owocowe; sorbety; mrożone jogurty;
desery lodowe; środki wiążące
do lodów, preparaty do sporządzania lodów.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 29: konserwowane, suszone i gotowane owoce
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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 przetworów owocowych i warzywnych stanowiących
soki i napoje zawarte w tej klasie;
mrożone owoce i warzywa, mrożone owoce i warzywa z dodatkiem
sosów i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone mieszanki owocowe
i warzywne z dodatkiem sosów i/
lub ziół i/lub przypraw, mrożone
dania gotowe z owoców i warzyw,
mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, mrożone
dania gotowe z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania
gotowe z dodatkiem sosów i/lub
ziół i/lub przypraw, sałatki owocowe i warzywne, owoce i warzywa
puszkowane, zupy, składniki do sporządzania zup; żywność dietetyczna
składająca się głównie z owoców
i warzyw, żywność o obniżonej
zawartości tłuszczu i cholesterolu
składająca się głównie z owoców
i warzyw za wyjątkiem żywności
dietetycznej składającej się głównie
z owoców i warzyw oraz żywności
o obniżonej zawartości tłuszczu
i cholesterolu składającej się głównie z owoców i warzyw będących
galaretkami, galaretkami owocowymi, dżemami, kompotami, napojami
mlecznymi, napojami z przewagą
mleka, jogurtami, kefirami, smoothie owocowymi, warzywnymi
i owocowo-warzywnymi z przewagą mleka, musami stanowiącymi
przetwory owocowe i warzywne,
przecierami stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, miąższem
z owoców stanowiącym przetwory
owocowe i warzywne, koncentratami owocowymi i warzywnymi
stanowiącymi przetwory owocowe
i warzywne, musami owocowymi,
przecierami owocowymi i warzywnymi, miąższem z owoców, przetworami owocowymi i warzywnymi
stanowiącymi soki i napoje zawarte
w tej klasie; 30: żywność na bazie
mąki, mrożone wyroby mączne,
wyroby mączne z dodatkiem owoców i warzyw, makarony, makarony
mrożone, makarony z dodatkiem
owoców i warzyw, gotowe dania
na bazie produktów zbożowych
i mąki, gotowe dania zawierające
2/4 makaron, sosy do makaronu,
przyprawy do makaronu na bazie
warzyw; lody, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, lody mlecz-
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ne; lody wodne; lody sokowe; lody
owocowe; sorbety; mrożone jogurty; desery lodowe; środki wiążące
do lodów, preparaty do sporządzania lodów.
Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 29: konserwowane, suszone i gotowane 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 przetworów owocowych i warzywnych stanowiących soki i napoje zawarte w tej
klasie; mrożone owoce i warzywa,
mrożone mieszanki owocowe
i warzywne, mrożone dania gotowe z owoców i warzyw; sałatki owocowe i warzywne, owoce
i warzywa puszkowane; skórki
owocowe; chipsy owocowe, przekąski z owoców, przekąski na bazie
owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie suszonych
owoców; żywność dietetyczna
składająca się głównie z owoców
i warzyw, żywność o obniżonej
zawartości tłuszczu i cholesterolu
składająca się głównie z owoców
i warzyw za wyjątkiem żywności dietetycznej składającej się
głównie z owoców i warzyw oraz
żywności o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu składającej
się głównie z owoców i warzyw będących galaretkami, galaretkami
owocowymi, dżemami, kompotami, napojami mlecznymi, napojami z przewagą mleka, jogurtami,
kefirami, smoothie owocowymi,
warzywnymi i owocowo warzywnymi z przewagą mleka, musami
stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, przecierami stanowiącymi przetwory owocowe
i warzywne, miąższem z owoców
stanowiącym przetwory owocowe
i warzywne, koncentratami owocowymi i warzywnymi stanowiącymi
przetwory owocowe i warzywne,
musami owocowymi, przecierami
owocowymi i warzywnymi, miąższem z owoców, przetworami
owocowymi i warzywnymi stanowiącymi soki i napoje zawarte w tej
klasie; 30: wyroby mączne z dodatkiem owoców i warzyw; przekąski
z musli, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie kukurydzy; musy, musy deserowe, musy
czekoladowe; sorbety.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 29:

konserwowane, suszone i gotowane 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
przetworów owocowych i warzywnych stanowiących soki i napoje zawarte w tej klasie; mrożone
owoce i warzywa, mrożone owoce
i warzywa z dodatkiem sosów i/
lub ziół i/lub przypraw, mrożone
mieszanki owocowe i warzywne,
mrożone mieszanki owocowe
i warzywne z dodatkiem sosów i/
lub ziół i/lub przypraw, mrożone
dania gotowe z owoców i warzyw,
mrożone dania gotowe wegetariańskie z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe z dodatkiem
mięsa, mrożone dania gotowe
z warzyw i/ lub mięsa z dodatkiem
wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z warzyw i/lub mięsa
z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub
przypraw, sałatki owocowe i warzywne, owoce i warzywa puszkowane, skórki owocowe, chipsy
owocowe, przekąski z owoców,
przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie suszonych owoców, zupy.
składniki do sporządzania zup;
żywność dietetyczna składająca
się głównie z owoców i warzyw,
żywność o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu składająca
się głównie z owoców i warzyw
za wyjątkiem żywności dietetycznej składającej się głównie
z owoców i warzyw oraz żywności
o obniżonej zawartości tłuszczu
i cholesterolu składającej się głównie z owoców i warzyw będących
galaretkami, galaretkami owocowymi, dżemami, kompotami,
napojami mlecznymi, napojami
z przewagą mleka, jogurtami,
kefirami, smoothie owocowymi,
warzywnymi i owocowo-warzywnymi z przewagą mleka, musami
stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, przecierami stanowiącymi przetwory owocowe
i warzywne, miąższem z owoców
stanowiącym przetwory owocowe i warzywne, koncentratami
owocowymi i warzywnymi stanowiącymi przetwory owocowe
i warzywne, musami owocowymi,
przecierami owocowymi i warzywnymi, miąższem z owoców,
przetworami owocowymi i warzywnymi stanowiącymi soki i napoje zawarte w tej klasie.
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 050298 A. Wykreślono: PARFUMS GRES SA, ZOLLIKERBERG, Szwajcaria; Wpisano: PARFUMS GRES SA, Zürich, Szwajcaria.
(111) 054373 A. Wykreślono: MARPOSS SOCIETA’ PER AZIONI,
BENTIVOGLIO, Włochy; Wpisano: MARPOSS SOCIETA’ PER AZIONI,
BENTIVOGLIO, Włochy.
(111) 054574 A. Wykreślono: AIGLE SA, Boulogne Billancourt,
Francja; Wpisano: AIGLE INTERNATIONAL S.A., Paryż, Francja.
(111) 070717 A. Wykreślono: KODAK ALARIS INC., Rochester,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SINO PROMISE CREATIYE
CULTURE INTERNATIONAL LIMITED, Hong Kong, Specjalny Region
Administracyjny Hong Kong – Chiny.
(111) 071235 A. Wykreślono: KODAK ALARIS INC., Rochester,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SINO PROMISE CREATIYE
CULTURE INTERNATIONAL LIMITED, Hong Kong, Specjalny Region
Administracyjny Hong Kong – Chiny.
(111) 072414 A. Wykreślono: MARPOSS SOCIETA’ PER AZIONI,
BENTIVOGLIO, Włochy; Wpisano: MARPOSS SOCIETA’ PER AZIONI,
BENTIVOGLIO, Włochy.
(111) 088012 D. Wpisano: „Na mocy UMOWY W SPRAWIE
OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZA GRANICĄ zawartej w dniu
23 grudnia 2020 r. pomiędzy American Airlines, Inc. z siedzibą w Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki (jako Udzielającym) oraz WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION z siedzibą w Minneapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki (jako Agentem Zabezpieczenia), jako
zabezpieczenie zapłaty w pełnej wysokości wszystkich Zobowiązań
z Obligacji, Udzielający udzielił Agentowi Zabezpieczenia tytułu zabezpieczającego do wszystkich praw, tytułów i udziałów Udzielającego do Zabezpieczenia i na podstawie Zabezpieczenia, włączając,
w zakresie stanowiącym Zabezpieczenie, pozycje wyszczególnione
w Załączniku A, w tym prawo ochronne na znak towarowy o numerze
R.88012 – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie Ochrony Marki”.
(111) 088013 D. Wpisano: „Na mocy UMOWY W SPRAWIE
OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZA GRANICĄ zawartej w dniu
23 grudnia 2020 r. pomiędzy American Airlines, Inc. z siedzibą w Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki (jako Udzielającym) oraz WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION z siedzibą w Minneapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki (jako Agentem Zabezpieczenia), jako
zabezpieczenie zapłaty w pełnej wysokości wszystkich Zobowiązań
z Obligacji, Udzielający udzielił Agentowi Zabezpieczenia tytułu zabezpieczającego do wszystkich praw, tytułów i udziałów Udzielającego do Zabezpieczenia i na podstawie Zabezpieczenia, włączając,
w zakresie stanowiącym Zabezpieczenie, pozycje wyszczególnione
w Załączniku A, w tym prawo ochronne na znak towarowy o numerze
R.88013 – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie Ochrony Marki”.
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(111) 095657 D. Wpisano: „Na mocy UMOWY W SPRAWIE
OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZA GRANICĄ zawartej w dniu
23 grudnia 2020 r. pomiędzy American Airlines, Inc. z siedzibą
w Fort Worth, Stany Zjednoczone Ameryki (jako Udzielającym)
oraz WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION z siedzibą
w Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki (jako Agentem Zabezpieczenia), jako zabezpieczenie zapłaty w pełnej wysokości
wszystkich Zobowiązań z Obligacji, Udzielający udzielił Agentowi
Zabezpieczenia tytułu zabezpieczającego do wszystkich praw, tytułów i udziałów Udzielającego do Zabezpieczenia i na podstawie
Zabezpieczenia, włączając, w zakresie stanowiącym Zabezpieczenie, pozycje wyszczególnione w Załączniku A, w tym prawo
ochronne na znak towarowy o numerze R.95657 – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie Ochrony Marki”. 
(111) 096103 D. Wpisano: „Na mocy UMOWY W SPRAWIE
OCHRONY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZA GRANICĄ zawartej w dniu
23 grudnia 2020 r. pomiędzy American Airlines, Inc. z siedzibą
w Fort Worth, Stany Zjednoczone Ameryki (jako Udzielającym)
oraz WILMINGTON TRUST, NATIONAL ASSOCIATION z siedzibą
w Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki (jako Agentem Zabezpieczenia), jako zabezpieczenie zapłaty w pełnej wysokości
wszystkich Zobowiązań z Obligacji, Udzielający udzielił Agentowi
Zabezpieczenia tytułu zabezpieczającego do wszystkich praw, tytułów i udziałów Udzielającego do Zabezpieczenia i na podstawie
Zabezpieczenia, włączając, w zakresie stanowiącym Zabezpieczenie, pozycje wyszczególnione w Załączniku A, w tym prawo
ochronne na znak towarowy o numerze R.96103 – zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie Ochrony Marki”.
(111) 102630 A. Wykreślono: AMER SPORTS INTERNATIONAL
OY, HELSINKI, Finlandia; Wpisano: PELETON INTERACTIVE, Inc.,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 105024 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 110885 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 112244 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 114062 A. Wykreślono: LABORATOIRES LIERAC S.A., PARYŻ, Francja; Wpisano: LABORATOIRE NATIVE, Paryż, Francja.
(111) 114069 A. Wykreślono: LABORATOIRES LIERAC S.A., PARYŻ, Francja; Wpisano: LABORATOIRE NATIVE, Paryż, Francja.
(111) 123334 A. Wykreślono: MONDADORI INTERNATIONAL
BUSINESS S.R.L., MEDIOLAN, Włochy; Wpisano: MONDADORI MEDIA S.p.A, Mediolan, Włochy.
(111) 125376 A. Wykreślono: ANGELINI PHARMA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska
006726927; Wpisano: ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 006726927.
(111) 125410 A. Wykreślono: Oath Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Verizon Media Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 132274 A. Wykreślono: MONDADORI INTERNATIONAL
BUSINESS S.R.L., MEDIOLAN, Włochy; Wpisano: MONDADORI MEDIA S.p.A, Mediolan, Włochy.
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(111) 133492 A. Wykreślono: Oath Inc., DULLES, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Verizon Media Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 139407 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 139614 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 140413 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 140432 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 140532 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 141106 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 141358 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 141442 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 143562 A. Wykreślono: LABORATOIRES LIERAC S.A., 99
rue du Faubourg Saint- Honoré 75008 PARYŻ, Francja; Wpisano:
LABORATOIRE NATIVE, Paryż, Francja.
(111) 147546 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 147960 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 148321 A. Wykreślono: „STRATEGOR” Wielkopolskie
Centrum Ekspertyz Finansowych Paweł Grabarkiewicz, 60-139 Poznań ul. Orszańska 4, Polska 639585098; Wpisano: GRABARKIEWICZ
PAWEŁ STRATEGOR WIELKOPOLSKIE CENTRUM EKSPERTYZ FINANSOWYCH, Poznań, Polska 639585098.
(111) 149953 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 150875 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 150883 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 150907 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 150943 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 150962 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 150963 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 153743 A. Wykreślono: Oath Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Verizon Media Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 157850 A. Wykreślono: ANGELINI PHARMA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska
006726927; Wpisano: ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 006726927.
(111) 161776 A. Wykreślono: Zakład Produkcji Wody Spółka
z o.o., 39-460 Nowa Dęba ul. Szypowskiego 1, Polska 830455784;
Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Dęba, Polska 830353374.
(111) 165206 A. Wykreślono: AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA „DRUKARNIA” MIROSŁAWA BARTOSZEWSKA, Koszalin,
Polska 330340973; Wpisano: DRUKLAND.PL MIROSŁAWA BARTOSZEWSKA, Niekłonice, Polska 330340973.
(111) 168924 A. Wykreślono: ANGELINI PHARMA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska
006726927; Wpisano: ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 006726927.
(111) 169500 A. Wykreślono: EURO-APTEKA Sp. z o.o., Warszawa, Polska 017326493; Wpisano: EUROAPOTHECA, UAB, Wilno,
Litwa.
(111) 187058 A. Wykreślono: ANGELINI PHARMA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska
006726927; Wpisano: ANGELINI PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 006726927.
(111) 189293 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 190139 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO-
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WA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 190159 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 190952 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 191097 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 193518 A. Wykreślono: „ESGUM” Zenon Szymański, Poznań, Polska 004849198; Wpisano: ESGUM MACIEJ SZYMAŃSKI,
Komorniki, Polska.
(111) 200892 A. Wykreślono: JUKON Zbigniew Pokorski Spółka Jawna, Łódź, Polska; Wpisano: JUKON BARBARA POKORSKA,
Łódź, Polska 101298719.
(111) 203921 A. Wykreślono: BUMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351186079; Wpisano: GIOVANNI SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351186079.
(111) 203921 A. Wykreślono: GIOVANNI SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351186079; Wpisano: BUMA NIERUCHOMOŚCI 1
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
361380543.
(111) 206729 A. Wykreślono: DRACO MACHINERY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 369446490; Wpisano: DRACO MACHINERY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 369446490.
(111) 209226 A. Wykreślono: DRACO MACHINERY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 369446490; Wpisano: DRACO MACHINERY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 369446490.
(111) 218037 A. Wykreślono: SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
„PROFI-LINGUA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 271012119; Wpisano: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
(111) 228615 A. Wykreślono: HARTMET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Radom, Polska 672884731; Wpisano: GLOBAL
ENERGY PIOTR LINEK, Radom, Polska 381473016.
(111) 237754 A. Wykreślono: MITSUI & CO., LTD., TOKIO, Japonia; Wpisano: MITSUI Bussan l-FASHION LTD., Tokyo, Japonia.
(111) 242265 A. Wykreślono: LECH MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
302305289; Wpisano: KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 634359262.
(111) 249402 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
(111) 249402 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 251117 A. Wykreślono: CLEARBRIDGE ADVISORS, LLC,
NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ClearBridge
Investments, LLC., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 251118 A. Wykreślono: CLEARBRIDGE ADVISORS, LLC,
NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ClearBridge
Investments, LLC., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 251662 A. Wykreślono: CLEARBRIDGE ADVISORS, LLC,
NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: ClearBridge
Investments, LLC., New York, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 253496 A. Wykreślono: CHANEL SARL, GLARUS, Szwajcaria; Wpisano: Chanel SARL, Genewa, Szwajcaria.
(111) 253497 A. Wykreślono: CHANEL SARL, GLARUS, Szwajcaria; Wpisano: Chanel SARL, Genewa, Szwajcaria.
(111) 253905 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 253905 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 255112 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 255113 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 255114 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 257852 A. Wykreślono: BOBIŃSKA HENRYKA ELBROX,
Świecie, Polska; Wpisano: ELBROX HENRYKA BOBIŃSKA OPERATOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świecie, Polska
364848930.
(111) 259323 A. Wykreślono: SA5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 290009364; Wpisano: SA5 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS INTERNATIONAL SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 290009364.
(111) 259980 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska; Wpisano: „OLEOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258.
(111) 264354 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 264354 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 264355 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
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(111) 264355 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 264842 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan,
Polska 142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA
JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 264842 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 309091 A. Wykreślono: RAFINERIA W JAŚLE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasło, Polska 180972309;
Wpisano: FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 180706507.
(111) 309122 A. Wykreślono: IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska,
366577552; Wpisano: OLEG CHERNETSKYI, Kraków, Polska; IGOR
KACHNYI, Kraków, Polska.
(111) 309122 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
27 sierpnia 2021r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”

(111) 265049 A. Wykreślono: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917; Wpisano: JF
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice, Polska 100291359.

(111) 310065 A. Wykreślono: RAFINERIA W JAŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska
180972309; Wpisano: FLUKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 180706507.

(111) 265138 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 312846 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 265138 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 312846 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 271600 A. Wykreślono: ZBOM CABINETS CO., LTD., HEFEI, Chiny; Wpisano: ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD., Anhui,
Chiny.

(111) 312847 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 283727 A. Wykreślono: RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 147344116; Wpisano: RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147344116.

(111) 312847 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 283728 A. Wykreślono: RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 147344116; Wpisano: RAIL-MIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 147344116.

(111) 313804 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 303554 D. Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.32361181.2021.
AW, Cz. nr 32361181, z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”

(111) 313804 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 304490 D. Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.32362372.2021.
AW, Cz. nr 32362372, z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”
(111) 305147 A. Wykreślono: SKARB PAŃSTWA - KOMISJA
NADZORU FINANSOWEGO, Warszawa, Polska 140674649; Wpisano: URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, Warszawa, Polska
382088467.

(111) 316737 D. Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.32363557.2021.
AW, Cz. nr 32363557, z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”
(111) 318541 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 318541 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 305148 A. Wykreślono: SKARB PAŃSTWA - KOMISJA
NADZORU FINANSOWEGO, Warszawa, Polska 140674649; Wpisano: URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, Warszawa, Polska
382088467.

(111) 318542 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 306110 A. Wykreślono: RILLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387222060; Wpisano:
BIM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141408594.

(111) 318542 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 306135 A. Wykreślono: IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska,
366577552; Wpisano: OLEG CHERNETSKYI, Kraków, Polska; IGOR
KACHNYI, Kraków, Polska.
(111) 306135 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
27 sierpnia 2021r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”

(111) 318786 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 318786 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
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(111) 319001 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 326327 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 319001 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 326327 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 319024 A. Wykreślono: IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska,
366577552; Wpisano: OLEG CHERNETSKYI, Kraków, Polska; IGOR
KACHNYI, Kraków, Polska.

(111) 327083 A. Wykreślono: BUMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351186079; Wpisano: GIOVANNI SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351186079.

(111) 319024 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
27 sierpnia 2021r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 319026 A. Wykreślono: IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska,
366577552; Wpisano: OLEG CHERNETSKYI, Kraków, Polska; IGOR
KACHNYI, Kraków, Polska.
(111) 319026 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
27 sierpnia 2021r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 320558 A. Wykreślono: IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska,
366577552; Wpisano: OLEG CHERNETSKYI, Kraków, Polska; IGOR
KACHNYI, Kraków, Polska.

(111) 327083 A. Wykreślono: GIOVANNI SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351186079; Wpisano: BUMA NIERUCHOMOŚCI 1
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
361380543.
(111) 327084 A. Wykreślono: BUMA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 351186079; Wpisano: GIOVANNI SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351186079.
(111) 327084 A. Wykreślono: GIOVANNI SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351186079; Wpisano: BUMA NIERUCHOMOŚCI 1
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
361380543.
(111) 328552 A. Wykreślono: ADAM ROSZ, AVICON, Łomianki,
Polska; Wpisano: Małgorzata Rosz, Kiełpin, Polska.

(111) 320558 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
27 sierpnia 2021r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”

(111) 329008 A. Wykreślono: ADAM ROSZ, AVICON, Łomianki,
Polska; Wpisano: Małgorzata Rosz, Kiełpin, Polska.

(111) 320957 A. Wykreślono: IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska,
366577552; Wpisano: OLEG CHERNETSKYI, Kraków, Polska; IGOR
KACHNYI, Kraków, Polska.

(111) 329009 A. Wykreślono: ADAM ROSZ, AVICON, Łomianki,
Polska; Wpisano: Małgorzata Rosz, Kiełpin, Polska.

(111) 320957 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
27 sierpnia 2021r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”

(111) 337431 A. Wykreślono: GRZEGORZ TOMASZEWSKI,
Warszawa, Polska; Wpisano: FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
386226015.

(111) 321206 D. Wpisano: ” Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.32360461.2021.
AW, Cz. nr 32360461, z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”
(111) 321207 D. Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.32360082.2021.
AW, Cz. nr 32360082, z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”
(111) 321208 D. Wpisano: „Naczelnik Urzędu Skarbowego
Wrocław-Psie Pole we Wrocławiu dokonał zajęcia egzekucyjnego
prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 0226-SEE.711.32359150.2021.
AW, Cz. nr 32359150, z dnia 9 kwietnia 2021 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 20 kwietnia 2021 r.”
(111) 321263 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 321263 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 326326 A. Wykreślono: GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, Polska
142612486; Wpisano: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.
(111) 326326 A. Wykreślono: GREM E. GRYCAN, M. GRYCAN
SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486; Wpisano: E. GRYCAN,
M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan, Polska 142612486.

(111) 329010 A. Wykreślono: ADAM ROSZ, AVICON, Łomianki,
Polska; Wpisano: Małgorzata Rosz, Kiełpin, Polska.

(111) 337543 A. Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PHARMACY LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659; Wpisano:
ROBERT FILIPOWICZ, Warszawa, Polska.
(111) 337549 A. Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659; Wpisano: ROBERT FILIPOWICZ, Warszawa, Polska.
(111) 338709 A. Wykreślono: CONECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123076048; Wpisano: EMPIRE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123076048.
(111) 339217 A. Wykreślono: MAKUCH MARCIN, Łódź, Polska;
Wpisano: TOMASZ GRABAREK, Kościelna Wieś, Polska.
(111) 340056 A. Wykreślono: ADAM ROSZ, AVICON, Łomianki,
Polska; Wpisano: Małgorzata Rosz, Kiełpin, Polska.
(111) 343420 A. Wykreślono: JACEK GÓRSKI, Legnica, Polska;
Wpisano: NEXUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320620114.
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Rejestracja międzynarodowa
uznana
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo,
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne,
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę
rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1590269
(540) Safeguard
(511) 3
(732) Xtreme Electronics 3D Systems Korlátolt Felelősségű
Társaság, Logodi utca 30 II. em. 6. H-1012 Budapest (HU)
(151) 2021 03 03
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590337
(540) ONDES MIROIRS	
(511) 14
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 02 15
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590349
(540) CUZA VODĂ
(511) 33
(732) CASTEL MIMI S.R.L.,
str. Dacia nr. 1, MD-6512 Bulboaca, Anenii Noi (MD)
(151) 2021 03 30
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590398
(540) vPOOL by PAKi
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.03
(511) 20, 36, 37, 39, 40
(732) vpool Logistics GmbH, Am Kreisel 7, 91637 Wörnitz (DE)
(151) 2021 03 08
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590402
(540) DOPEX
(531) CFE: 27.05.01
(511) 34
(732) SHENZHEN WOODY VAPES TECHNOLOGY CO., LTD.,
Block 1, Shapuyangyong, Industry Park, Songgang,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 04 08
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590433
(540) RESEEN RECYCLE REUSE RESPECT
(531) CFE: 27.01.06, 27.05.10
(511) 18, 25
(732) F.B. AKSESUAR ÇANTA TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, 342 Sokak No: 4 D: 5/9 Aker Plaza Gaziemir, İzmir (TR)
(151) 2021 01 28
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590466
(540) UUECO
(531) CFE: 24.17.05, 27.05.01
(511) 17
(732) UU (Shanghai) Energy Saving Technology Co., Ltd.,
Room B 361, 3rd Floor, Building 4, No.16393, Puwei Road,
Shanyang Town, Jinshan District, 201508 Shanghai (CN)
(151) 2021 03 03
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590507
(540) MEDISON	
(511) 5, 35
(732) MEDISON BIOTECH (1995) LTD.,
10 Hashiloach St. Petach Tikva (IL)
(151) 2020 11 16
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590523
(540) instylla
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.09
(511) 10
(732) Instylla, Inc., 201 Burlington Road, Bedford MA 01730 (US)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590536
(531) CFE: 28.03.00
(511) 29, 30, 32
(732) Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.,
Room 501, 5th Floor, Building No.6, East 3RD Ring North Road,
Chaoyang District 100020 Beijing (CN)
(151) 2021 02 18
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590540
(540) GENKI FOREST
(531) CFE: 27.05.01
(511) 29, 30, 32
(732) Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co.,LTD,
Room 501, 5th Floor, Building No.6, East 3rd Ring North Road,
Chaoyang Dist. 100020 Beijing (CN)
(151) 2021 02 18
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13

(111) 1590590
(540) SUGON
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) Foshan Cengon Electronic Intelligent Equipment Co., Ltd.,
Rm. 502, Bldg. 4 Shunde Wanyang Crowd Innovation Park,
8-1 West Area 1st Rd., Xiantang Vil., Longjiang Town, Shunde Dist.,
Foshan City 528000 Guangdong Prov. (CN)
(151) 2021 02 07
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590645
(540) baby line The Original since 2003
(531) CFE: 25.01.09, 26.04.04, 26.05.17,
27.05.10, 27.07.24, 29.01.13
(511) 3, 5, 16
(732) Nölken Hygiene Products GmbH,
Klarenplatz 2, 53578 Windhagen (DE)
(151) 2021 01 18
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590649
(540) MEDISON
(531) CFE: 26.01.01, 26.02.01, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(511) 5, 35
(732) MEDISON BIOTECH (1995) LTD.,
10 Hashiloach St. Petach Tikva (IL)
(151) 2020 11 16
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590650
(540) MS
(531) CFE: 27.05.22, 28.03.00
(511) 7
(732) Mingshuo Environmental Technology Group Co., Ltd.,
No. 8 Xihuan Road, Yeyuan Street, Linqu County,
Weifang City 250101 Shandong Province (CN)
(151) 2020 12 11
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590682
(540) CHE XUE ZHANG
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(732) Jiang Juan, No.7, Gongye 2nd Road,
Shuangshan Sub-district Office,
Zhangqiu City 250200 Shandong Province (CN)
(151) 2021 03 01
(441) 2021 05 31

(511) 32

(581) 2021 05 13

(111) 1590745
(540) xingda
(531) CFE: 05.05.20, 27.05.01, 29.01.13
(511) 6
(732) JIANGSU XINGDA STEEL TYRE CORD CO., LTD.,
No.88, Renmin West Road, Dainan Township,
Xinghua City 225700 Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 02 07
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590825
(540) GALITION	
(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Batajnički drum bb 11080 Beograd-Zemun (RS)
(151) 2021 03 16
(441) 2021 05 31

(511) 5
(581) 2021 05 13

(111) 1590838
(540) I.P.S.C. DVC
(531) CFE: 01.01.02, 01.05.02, 24.01.07, 29.01.13
(511) 25, 41
(732) Non-profit organization Fund for Practical Shooting
Development, Aviamotornaya street 4,
building 1, apartment 16, RU-111116 Moscow (RU)
(151) 2021 02 09
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590853
(540) L LX
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 11
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590868
(540) PASODOBLE	
(511) 29, 31, 32
(732) Llombart Handels-und Treuhandgesellschaft mbH,
Industriehof 4, 77933 Lahr (DE)
(151) 2021 03 05
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1590873
(540) ELIOTENDER
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2021 01 06
(441) 2021 05 31

(511) 3, 5
(581) 2021 05 13

(111) 1590888
(540) MELLUTEL
(531) CFE: 27.05.01
(511) 1
(732) SHANDONG YITENG NEW MATERIAL CO., LTD.,
The West of Eighth Road, Shiheng Town,
Feicheng City 271600 Shandong Province (CN)
(151) 2021 03 10
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
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(111) 1590892
(540) L LX Hausys
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 16
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13

(111) 1591384
(531) CFE: 01.05.02, 24.15.13, 26.01.03
(511) 6
(732) TIANJIN XINYUE INDUSTRIAL AND TRADE CO., LTD.,
No. 13 HengTai Road, DaQiuZhuang Town, JingHai District, Tianjin (CN)
(151) 2021 04 08
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13

(111) 1590990
(540) BIOXGN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 5
(732) SKY CORPORATION DOO,
Dimitrija Tucovića 28a, 11050 Beograd-Zvezdara (RS)
(151) 2021 04 06
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13

(111) 1591389
(540) Epidermison
(511) 5
(732) Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 09
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13

(111) 1591000
(540) acesee
(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) 1591007
(540) L LX Hausys
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 11
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591008
(540) L LX
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
(511) 39
(732) LX Holdings Corp., 58, Saemunan-ro, Jongno-gu Seoul (KR)
(151) 2021 03 11
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591255
(540) LakraSintez
(531) CFE: 01.13.15, 01.15.15, 27.05.01
(511) 1, 2, 16, 17
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu „LAKRA
SINTEZ”, ul. Dorozhnaya, d. 5, Noginskiy r-n,g. Staraya Kupavna,
RU-142450 Moskovskaya obl. (RU)
(151) 2021 02 11
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591277
(531) CFE: 28.03.00
(511) 11
(732) Jiangxi Yirun Technology Co., Ltd.,
1st room, 3rd floor, 9th standard factory building
(Jinling Science and Technology Park),
Ganzhou Economic and Technological Development Zone,
Ganzhou City, Jiangxi (CN)
(151) 2021 03 08
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591321
(540) azeladerm
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 03 23
(441) 2021 05 31

(511) 5

(581) 2021 05 13

(111) 1591335
(540) VICHYDRO
(511) 9, 38
(732) PERCALL APS,
42 rue de Navarre, F-03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER (FR)
(151) 2021 01 07
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591336
(540) TEMACIO
(732) Mibe GmbH Arzneimittel,
Münchener Straße 15, 06796 Brehna (DE)
(151) 2021 03 23
(441) 2021 05 31
(111) 1591355
(540) Fa GO Happy
(531) CFE: 27.05.01
(732) Henkel AG & Co. KGaA,
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 04 13
(441) 2021 05 31
(111) 1591368
(540) clindaderm
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 02 14
(441) 2021 05 31

(511) 5

(581) 2021 05 13
(511) 3

(581) 2021 05 13
(511) 5

(581) 2021 05 13

(111) 1591371
(540) MARTELL
(531) CFE: 03.07.16, 19.03.03, 29.01.13
(511) 33
(732) MARTELL & CO, Place Edouard Martell, F-16100 Cognac (FR)
(151) 2021 04 01
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13

(111) 1591438
(540) A L’ECOUTE	
(511) 14
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 02 15
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591463
(540) TOCOLOU
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25
(732) JINJIANG SHANGYUAN IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD.,
NO.5-2, North Panjing Road, Dongshi Town, Jinjiang City,
Quanzhou City 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 02 23
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591486
(540) carnex
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.01
(511) 29, 31, 35
(732) Carnex d.o.o., Kulski put 26, 21460 Vrbas (RS)
(151) 2021 04 05
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13
(111) 1591504
(540) JOYTiTi
(531) CFE: 27.05.01
(511) 2, 16
(732) KYUNG-IN CO., LTD,
No.68, Daliujia-Cun, Beizhu-Cun, Xuxiake-Zhen, Jiangyin, Jiangsu (CN)
(151) 2020 11 20
(441) 2021 05 31
(581) 2021 05 13

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) 1544195
(540) SIBERIA ORTHODOX
(511) 33
(732) „Beluga Brands”, LLC,
112, 40A, Proletarskaya street, Zvenigorog city, Odintsovo city,
RU-143180 Moscow region (RU)
(151) 2020 06 05
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06
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KOMUNIKATY URZĘDOWE

Lista rzeczników patentowych
(wpisy i skreślenia)

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 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:
2058

Sawicki Bronisław

Kopaniec

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 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 dniem 31 grudnia
2021 r. z listy rzeczników patentowych w poz. nr:
2796

Milczek Tomasz Andrzej

Lublin

