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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 240 221 do nr 240 280)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240250
(41) 2020 10 19
(51) A22C 17/04 (2006.01)
A22C 21/00 (2006.01)
A22C 17/00 (2006.01)
(21) 433454 (22)
2020 04 06

(30) 62/831,948
2019 04 10
US
(72) REIS KIRK, Mount Gilead (US); CRIBB STEPHEN, Galena (US);
JONES BARRY, Columbus (US)
(73) PRIME EQUIPMENT GROUP, LLC, Columbus (US)
(54)	Aparat i sposób do usuwania pasa grzebienia mostkowego
(B1) (11) 240262
(41) 2020 11 02
(51) A44C 5/00 (2006.01)
(21) 433808 (22)
2020 05 07
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
STĘPNIEWSKI WITOLD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Bransoleta z wyciskarką do tubek
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(B1) (11) 240280
(41) 2021 06 28
(51) A44C 11/02 (2006.01)
B22D 25/02 (2006.01)
(21) 432379 (22)
2019 12 23
(72) KREJA EUGENIUSZ, Gdańsk (PL)
(73)	AMBER APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk (PL)
(54)	Sposób wytwarzania wzmocnionych jubilerskich zapięć zatrzaskowych oraz sprężynujących
(B1) (11) 240225
(41) 2021 10 25
(51) A61F 2/30 (2006.01)
A61B 17/74 (2006.01)
(21) 433676 (22)
2020 04 24
(72) FABIŚ JAROSŁAW, Rąbień (PL); FABIŚ MATEUSZ, Rąbień (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Trzpień endoprotezy stawu
(B1) (11) 240251
(41) 2018 02 26
(51) A61F 2/54 (2006.01)
A61F 2/56 (2006.01)
A61F 2/58 (2006.01)
(21) 418344 (22)
2016 08 16
(72) KOKOSZA ANDRZEJ MAREK, Warszawa (PL)
(73) KOKOSZA ANDRZEJ MAREK, Warszawa (PL)
(54) Dźwigniowo-wahaczowy system niosąco-sterujący do protezy
ramienia z funkcją dopasowania chwytu
(B1) (11) 240235
(41) 2021 07 05
(51) B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/50 (2006.01)
B01D 71/52 (2006.01)
B01D 71/54 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
A61L 33/06 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
(21) 436113 (22)
2020 11 27
(72)	SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL);
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Membrana z organicznego materiału o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób
jej otrzymywania
(B1) (11) 240236
(41) 2021 07 05
(51) B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/50 (2006.01)
B01D 71/52 (2006.01)
B01D 71/54 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
A61L 33/06 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
(21) 436114 (22)
2020 11 27
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(72)	SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL);
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Membrana z organicznego materiału o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób
jej otrzymywania
(B1) (11) 240269
(41) 2019 06 03
(51) B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 23/42 (2006.01)
B01J 23/72 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
B01J 37/02 (2006.01)
B01J 35/08 (2006.01)
(21) 423615 (22)
2017 11 27
(72) KUŚTROWSKI PIOTR, Kraków (PL); KONDRATOWICZ TOMASZ,
Kraków (PL); MACHOWSKI KAMIL, Kraków (PL); NATKAŃSKI PIOTR,
Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Materiał kompozytowy w postaci cząstek stałych o budowie
typu rdzeń-powłoka-faza aktywna, sposób otrzymywania takiego
materiału kompozytowego i jego zastosowanie
(B1) (11) 240259
(41) 2021 06 28
(51) B06B 1/16 (2006.01)
B65G 27/00 (2006.01)
(21) 432368 (22)
2019 12 23
(72) CZUBAK PIOTR, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL)
(54)	Sposób sterowania pracą przenośnika wibracyjnego
(B1) (11) 240254
(41) 2021 10 18
(51) B21D 5/08 (2006.01)
B21D 5/12 (2006.01)
(21) 433550 (22)
2020 04 16
(72)	STACHLEWSKI MACIEJ, Lutomiersk (PL)
(73)	STACHLEWSKI MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE BUD-MASZ, Lutomiersk (PL)
(54) Maszyna do profilowania rolkowego blachy
(B1) (11) 240245
(41) 2019 11 04
(51) B25B 5/00 (2006.01)
B23B 31/40 (2006.01)
B23K 37/053 (2006.01)
B24B 5/307 (2006.01)
(21) 429166 (22)
2019 03 06
(72) ZMARZŁY PAWEŁ, Brzeziny (PL); KOZIOR TOMASZ, Kielce (PL);
GOGOLEWSKI DAMIAN, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Pneumatyczny uchwyt metrologiczny do mocowania elementów cylindrycznych, zwłaszcza cienkościennych
(B1) (11) 240221
(41) 2019 08 26
(51) B29C 33/62 (2006.01)
B05D 5/08 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C09D 167/00 (2006.01)
C09D 133/02 (2006.01)
C23C 22/83 (2006.01)
C25D 11/18 (2006.01)
(21) 424556 (22)
2018 02 12
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(72) KOZERA ROBERT, Piotrków Trybunalski (PL);
ROMANOWSKI MARCIN, Gliwice (PL)
(73) POLANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Węzeł ślizgowy składający się z ocynkowanego elementu stalowego i anodowanego elementu aluminiowego

(72)	HERSZOWSKI KRZYSZTOF, Ruda Śląska (PL);
BUJOCZEK TOMASZ, Orzesze (PL)
(73) REMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska (PL)
(54) Cięgło wahliwe do przegubowego łączenia podzespołów zestawu transportowego, zwłaszcza kolejki podwieszanej

(B1) (11) 240263
(41) 2019 06 03
(51) B29C 51/06 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
A61J 1/00 (2006.01)
(21) 427501 (22)
2018 10 22
(72) JEŻEWSKI ANDRZEJ, Oława (PL)
(73) JEŻEWSKA ELŻBIETA PROMET-PLAST SPÓŁKA CYWILNA
ELŻBIETA JEŻEWSKA ANDRZEJ JEŻEWSKI, Gaj Oławski (PL);
JEŻEWSKI ANDRZEJ PROMET-PLAST SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA
JEŻEWSKA ANDRZEJ JEŻEWSKI, Gaj Oławski (PL)
(54)	Sposób wytwarzania pojemnika z tworzywa sztucznego,
zwłaszcza kubka medycznego

(B1) (11) 240260
(41) 2021 06 28
(51) B65G 27/28 (2006.01)
B65G 27/32 (2006.01)
(21) 432370 (22)
2019 12 23
(72) CZUBAK PIOTR, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW (PL)
(54) Rewersyjny przenośnik wibracyjny i sposób sterowania pracą
rewersyjnego przenośnika wibracyjnego

(B1) (11) 240243
(41) 2020 07 13
(51) B29C 64/118 (2017.01)
(21) 428429 (22)
2018 12 31
(72) RAJZER IZABELLA, Bielsko-Biała (PL); JABŁOŃSKI ADAM,
Bielsko-Biała (PL); KUROWSKA ANNA, Bielsko-Biała (PL);
KOPEĆ JERZY, Bielsko-Biała (PL); SIDZINA MARCIN, Bielsko-Biała (PL)
(73)	AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA
W BIELSKU-BIAŁEJ, Bielsko-Biała (PL)
(54)	Sposób wytwarzania implantów z bioresorbowalnych termoplastycznych kompozytów polimerowych, zwłaszcza w postaci trójwymiarowych rusztowań, przeznaczonych do rekonstrukcji ubytków
tkanki chrząstnej i kostnej, metodą druku 3D
(B1) (11) 240255
(41) 2021 10 18
(51) B32B 3/00 (2006.01)
B32B 15/14 (2006.01)
B32B 37/20 (2006.01)
(21) 433552 (22)
2020 04 16
(72)	STACHLEWSKI MACIEJ, Lutomiersk (PL)
(73)	STACHLEWSKI MACIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE BUD-MASZ, Lutomiersk (PL)
(54) Maszyna do nakładania filcu na taśmę blachy oraz sposób nakładania filcu na taśmę blachy
(B1) (11) 240276
(41) 2020 10 19
(51) B60N 2/26 (2006.01)
B60R 22/10 (2006.01)
(21) 429553 (22)
2019 04 08
(72)	SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie (PL)
(73)	SZYMAŃSKI MACIEJ STER INSTYTUT, Swadzim (PL)
(54) Fotel, zwłaszcza pasażera komunikacji zbiorowej, szczególnie
autobusu do przewozu dzieci
(B1) (11) 240274
(41) 2019 06 03
(51) B60P 3/345 (2006.01)
(21) 423537 (22)
2017 11 22
(72) BOMBAŁA STANISŁAW, Warszawa (PL);
DERKACZEW ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(73) BOMBAŁA STANISŁAW, Warszawa (PL);
DERKACZEW ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(54) Pomieszczenie przystosowane do przewożenia oraz pojazd
przystosowany do przewozu pomieszczeń
(B1) (11) 240265
(41) 2018 12 03
(51) B61G 9/00 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61G 1/36 (2006.01)
B60D 1/14 (2006.01)
(21) 425486 (22)
2018 05 10

(B1) (11) 240252
(41) 2019 04 23
(51) B82Y 15/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/30 (2006.01)
(21) 423126 (22)
2017 10 10
(72)	SZCZUBIAŁKA KRZYSZTOF, Krzywaczka (PL);
NOWAKOWSKA MARIA, Kraków (PL); LEWANDOWSKA-ŁAŃCUCKA
JOANNA, Wolbrom (PL); IWANOWSKA AGNIESZKA, Tarnobrzeg (PL);
WYTRWAŁ-SARNA MAGDALENA, Kraków (PL); RODZIK ŁUCJA,
Puławy (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54)	Nanorozmiarowy czujnik jonów rtęci i sposób jego otrzymywania oraz sposób wykrywania jonów Hg2+
(B1) (11) 240266
(41) 2017 07 03
(51) C01B 3/32 (2006.01)
C01B 3/02 (2006.01)
B01D 53/18 (2006.01)
C01C 1/04 (2006.01)
(21) 415312 (22)
2015 12 21
(72) BĄK TADEUSZ, Warszawa (PL); CHMIELEWSKI RAFAŁ,
Warszawa (PL); GOŚCICKI MAREK, Gdynia (PL)
(73) BĄK TADEUSZ, Warszawa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania amoniaku i mocznika z odpadów organicznych oraz układ do wytwarzania amoniaku i mocznika z odpadów organicznych
(B1) (11) 240264
(41) 2016 07 18
(51) C02F 1/00 (2006.01)
E02B 15/00 (2006.01)
B63B 35/32 (2006.01)
A01D 44/00 (2006.01)
(21) 410890 (22)
2015 01 07
(72) PODSIADŁOWSKI STANISŁAW, Poznań (PL);
PRAWNICZAK STANISŁAW, Gniezno (PL); PRZYBYŁ JACEK,
Kórnik (PL); RYBACKI PIOTR, Golęczewo (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Urządzenie do usuwania zakwitów sinicowych z powierzchni
akwenów wodnych
(B1) (11) 240228
(41) 2021 06 28
(51) C05F 11/02 (2006.01)
C05G 3/80 (2020.01)
C09K 17/40 (2006.01)
A01G 24/28 (2018.01)
C10F 7/00 (2006.01)
(21) 434990 (22)
2020 08 18
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(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); STĘPNIEWSKI WITOLD,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ do wytwarzania mieszanek użyźniających glebę z pozabiegowych peloidów balneologicznych
(B1) (11) 240271
(41) 2019 11 04
(51) C07C 201/12 (2006.01)
C07C 2/50 (2006.01)
C07C 205/10 (2006.01)
(21) 425411 (22)
2018 04 27
(72) JASIŃSKI RADOMIR, Bochnia (PL); ŁAPCZUK-KRYGIER
AGNIESZKA, Kraków (PL); DRESLER EWA, Zdzieszowice (PL);
KULESZA RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ
SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54)	Sposób otrzymywania 5-nitro-5-chloro-bicyklo[2.2.1]hept-2enów
(B1) (11) 240272
(41) 2019 12 02
(51) C07D 223/10 (2006.01)
C07D 201/12 (2006.01)
C08J 11/10 (2006.01)
(21) 425734 (22)
2018 05 25
(72) RASIŃSKA IWONA, Jabłonna (PL); OSAWARU OSAZUWA,
Warszawa (PL); KIJEŃSKI JACEK, Warszawa (PL); MIGDAŁ ANTONI,
Warszawa (PL); NEMTUSIAK MONIKA, Warszawa (PL);
ŚMIGIERA EWA, Warszawa (PL); NIEWIADOMSKI PIOTR,
Warszawa (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII
PRZEMYSŁOWEJ IMIENIA PROFESORA IGNACEGO MOŚCICKIEGO,
Warszawa (PL)
(54)	Sposób otrzymywania kaprolaktamu z odpadów tekstylnych
zawierających poliamid 6
(B1) (11) 240231
(41) 2021 07 05
(51) C08L 69/00 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 59/02 (2006.01)
C08L 81/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/12 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
B01D 71/06 (2006.01)
A61L 33/06 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
(21) 436102 (22)
2020 11 27
(72)	SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL);
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Organiczny materiał o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 240232
(41) 2021 07 05
(51) C08L 69/00 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 59/02 (2006.01)
C08L 81/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)

7

C08L 27/12 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
B01D 71/06 (2006.01)
A61L 33/06 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
(21) 436103 (22)
2020 11 27
(72)	SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL);
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Organiczny materiał o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 240233
(41) 2021 07 05
(51) C08L 69/00 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 59/02 (2006.01)
C08L 81/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/12 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
B01D 71/06 (2006.01)
A61L 33/08 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
(21) 436105 (22)
2020 11 27
(72)	SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL);
SKOCZYŃSKI SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA,
Opole (PL); SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL);
POPCZYK MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ,
Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Organiczny materiał o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 240234
(41) 2021 07 05
(51) C08L 69/00 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 59/02 (2006.01)
C08L 81/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/12 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
B01D 71/06 (2006.01)
A61L 33/10 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
(21) 436106 (22)
2020 11 27
(72)	SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL);
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL);
POPCZYK MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ,
Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Organiczny materiał o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 240222
(41) 2019 08 26
(51) C09D 163/00 (2006.01)
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C09D 167/00 (2006.01)
C09D 133/02 (2006.01)
C23C 22/83 (2006.01)
C25D 11/18 (2006.01)
B29C 33/62 (2006.01)
B05D 5/08 (2006.01)
(21) 424559 (22)
2018 02 12
(72) KOZERA ROBERT, Piotrków Trybunalski (PL);
ROMANOWSKI MARCIN, Gliwice (PL)
(73) POLANIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski (PL)
(54)	Sposób wytwarzania systemu powłok zabezpieczających węzeł ślizgowy składający się z ocynkowanego elementu stalowego
i anodowanego elementu aluminiowego
(B1) (11) 240248
(41) 2021 02 08
(51) C09K 11/02 (2006.01)
C09K 11/59 (2006.01)
C09K 11/58 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
H01L 31/042 (2014.01)
(21) 430739 (22)
2019 07 29
(72) JEREMIASZ OLGIERD, Wodzisław Śląski (PL); SOBIK PIOTR,
Wodzisław Śląski (PL); SALA AGATA, Czerwionka-Leszczyny (PL);
PLUTA ANNA, Rybnik (PL); SZENDERA FRANCISZEK, Suszec (PL)
(73)	HELIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwionka-Leszczyny (PL)
(54) Barwnik fotoluminescencyjny, zwłaszcza dla modułów fotowoltaicznych i sposób wytwarzania barwnika fotoluminescencyjnego,
zwłaszcza dla modułów fotowoltaicznych
(B1) (11) 240224
(41) 2021 06 14
(51) C09K 11/78 (2006.01)
C09K 11/54 (2006.01)
C09K 11/66 (2006.01)
(21) 432120 (22)
2019 12 07
(72) PISARSKA JOANNA, Katowice (PL); PIETRASIK EWA,
Ruda Śląska (PL); KUWIK MARTA, Mysłowice (PL);
PISARSKI WOJCIECH, Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54)	Germanianowe luminofory ceramiczne o strukturze oliwinu
emitujące promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni
(B1) (11) 240230
(41) 2021 06 28
(51) C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
E21C 41/32 (2006.01)
C10F 7/00 (2006.01)
(21) 434992 (22)
2020 08 18
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); STĘPNIEWSKI WITOLD,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ do wytwarzania gleby rekultywacyjnej z pozabiegowych
peloidów balneologicznych
(B1) (11) 240229
(41) 2021 06 28
(51) C10F 7/00 (2006.01)
C04B 18/18 (2006.01)
C05G 3/80 (2020.01)
(21) 434991 (22)
2020 08 18
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); STĘPNIEWSKI WITOLD,
Lublin (PL); CZECHOWSKA-KOSACKA ANETA, Lubartów (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ do wytwarzania koncentratu mineralnego z pozabiegowych peloidów balneologicznych

(B1) (11) 240227
(41) 2021 06 28
(51) C10L 5/48 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C10F 7/06 (2006.01)
(21) 434989 (22)
2020 08 18
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ do wytwarzania mieszanek energetycznych z pozabiegowych peloidów balneologicznych
(B1) (11) 240223
(41) 2020 03 09
(51) C12M 1/34 (2006.01)
C12M 3/02 (2006.01)
C12M 3/06 (2006.01)
(21) 426873 (22)
2018 09 04
(72) POLAŃCZYK ANDRZEJ, Łódź (PL); POLAŃCZYK MACIEJ,
Łódź (PL); PIECHOTA-POLAŃCZYK ALEKSANDRA, Łódź (PL);
PODGÓRSKI MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Reaktor do badania ex vivo naczyń krwionośnych w warunkach
symulujących warunki wokół naczyń krwionośnych w organizmie
ludzkim
(B1) (11) 240247
(41) 2020 05 04
(51) C23G 3/02 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
C25D 5/36 (2006.01)
(21) 427572 (22)
2018 10 30
(72) BUGALSKI TADEUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(73)	SIMTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54)	Sposób cynkowania galwanicznego stali oraz kąpiel oczyszczająco-odtłuszczająca stali
(B1) (11) 240270
(41) 2017 08 16
(51) C25B 1/00 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
(21) 416026 (22)
2016 02 04
(72) POŁCZYŃSKI PIOTR, Grodzisk Mazowiecki (PL);
JURCZAKOWSKI RAFAŁ, Brwinów (PL); LESZCZYŃSKI PIOTR J.,
Warszawa (PL); GROCHALA WOJCIECH, Warszawa (PL);
MAZEJ ZORAN, Ig (SI)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL);
JOŽEF STEFAN INSTITUTE, Ljubijana (SI)
(54)	Sposób elektrosyntezy siarczanu(VI) srebra(II) i produkt otrzymany tym sposobem
(B1) (11) 240273
(41) 2017 07 03
(51) D03D 9/00 (2006.01)
D03D 13/00 (2006.01)
D04G 1/00 (2006.01)
D04B 21/14 (2006.01)
(21) 415532 (22)
2015 12 24
(72)	HAMERLA PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) IMPALA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(54)	Siatka kompozytowa oraz sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 240241
(41) 2020 06 15
(51) E21C 35/18 (2006.01)
E21C 35/183 (2006.01)
(21) 428184 (22)
2018 12 14
(72) BOŁOZ ŁUKASZ, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54)	Nóż styczno-obrotowy głowicy frezującej skały zwięzłe
(B1) (11) 240277
(41) 2020 02 24
(51) E21D 11/18 (2006.01)
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E21D 20/00 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
(21) 426652 (22)
2018 08 13
(72)	GŁUCH PIOTR, Paniówki (PL); BRÓZDA SŁAWOMIR,
Rudna Mała (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rudna Mała (PL)
(54) Obudowa łukowa przykotwiona i sposób wykonania
(B1) (11) 240278
(41) 2020 02 24
(51) E21D 11/18 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
(21) 426654 (22)
2018 08 13
(72)	GŁUCH PIOTR, Paniówki (PL); BRÓZDA SŁAWOMIR,
Rudna Mała (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rudna Mała (PL)
(54) Obudowa podporowa-przykotwiona
(B1) (11) 240279
(41) 2020 02 24
(51) E21D 11/18 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
(21) 426655 (22)
2018 08 13
(72)	GŁUCH PIOTR, Paniówki (PL); BRÓZDA SŁAWOMIR,
Rudna Mała (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DREMEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rudna Mała (PL)
(54) Obudowa odrzwiowa zamknięta i sposób jej wykonania
(B1) (11) 240226
(41) 2021 08 09
(51) E21D 17/00 (2006.01)
E21B 17/04 (2006.01)
E21B 17/042 (2006.01)
(21) 434043 (22)
2020 05 24
(72) MIGDA KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) MIGDA KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(54) Połączenie gwintowe elementów wyposażenia wiertniczego
lub kotwiącego
(B1) (11) 240275
(41) 2019 06 03
(51) E21F 1/12 (2006.01)
E21F 17/103 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
(21) 423630 (22)
2017 11 29
(72) KROK JÓZEF, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(73) KROK JÓZEF, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(54) Śluza wentylacyjna przejazdowa automatyczna dla wyrobisk
górniczych wyposażonych w szynową kolejkę podwieszaną
(B1) (11) 240242
(41) 2021 08 23
(51) F16C 33/72 (2006.01)
F16C 33/76 (2006.01)
F16C 33/82 (2006.01)
F16C 33/78 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 432940 (22)
2020 02 18
(72)	SZCZĘCH MARCIN, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54)	Hybrydowe uszczelnienie ochronne wału
(B1) (11) 240257
(41) 2021 04 19
(51) F24D 19/00 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)
(21) 431437 (22)
2019 10 11
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(72) DYBIKOWSKI ROMAN, Białystok (PL); PIECIUL PAWEŁ,
Jasionowa Dolina (PL); LECH IGNACY, Białystok (PL);
SAWCZUK ŁUKASZ, Czeremcha (PL); MARCHEL MARIUSZ,
Augustów (PL); WAWRZENIUK ANDRZEJ, Gajowa (PL)
(73) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(54)	Szafka podtynkowa do instalacji grzewczych
(B1) (11) 240268
(41) 2021 01 11
(51) F24F 1/36 (2011.01)
F24F 13/22 (2006.01)
F25B 47/02 (2006.01)
(21) 434389 (22)
2017 12 21
(86) 2017 12 21
PCT/JP17/45883
(87) 2019 06 27
WO19/123596
(72)	YOSHINAGA NOBORU, Fuji-Shi (JP)
(73) TOSHIBA CARRIER CORPORATION, Kawasaki-Shi (JP)
(54) Jednostka zewnętrzna dla urządzenia cyklu chłodniczego
(B1) (11) 240256
(41) 2020 12 28
(51) F25B 1/04 (2006.01)
F25B 39/02 (2006.01)
F25B 40/00 (2006.01)
F25B 41/37 (2021.01)
F28F 13/12 (2006.01)
(21) 430327 (22)
2019 06 21
(72) CZAJKOWSKI CEZARY, Wrocław (PL); PIETROWICZ SŁAWOMIR,
Wrocław (PL); OCHMAN AGNIESZKA, Wrocław (PL);
NOWAK ANDRZEJ, Starachowice (PL); MACIEJEWSKI HENRYK,
Radom (PL); STARZYŃSKI JAKUB, Stefanków (PL); BARDUS MARCEL,
Radom (PL); OLESIAK ADAM, Warszawa (PL); WESOŁOWSKI
WOJCIECH, Radom (PL); TURCZYNOWICZ JANUSZ, Siechnice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
I USŁUGOWE BOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(54)	Agregat chłodniczy
(B1) (11) 240239
(41) 2020 08 24
(51) F28F 1/12 (2006.01)
F28D 15/00 (2006.01)
(21) 429009 (22)
2019 02 22
(72)	ANDRZEJCZYK RAFAŁ, Gdańsk (PL); MUSZYŃSKI TOMASZ,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Wymiennik ciepła
(B1) (11) 240244
(41) 2019 07 29
(51) G01B 5/20 (2006.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
(21) 429165 (22)
2019 03 06
(72) ZMARZŁY PAWEŁ, Brzeziny (PL); KOZIOR TOMASZ, Kielce (PL);
GOGOLEWSKI DAMIAN, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Uchwyt metrologiczny do mocowania elementów cylindrycznych, zwłaszcza cienkościennych
(B1) (11) 240261
(41) 2021 11 02
(51) G01B 9/02 (2006.01)
G02B 26/00 (2006.01)
G01J 9/02 (2006.01)
(21) 433721 (22)
2020 04 28
(72)	LITWIN DARIUSZ, Marki (PL); GALAS JACEK, Łomianki (PL);
RADZIAK KAMIL, Warszawa (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Interferometr o zmiennej w sposób ciągły długości fali
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(B1) (11) 240246
(41) 2021 03 08
(51) G01N 29/24 (2006.01)
G01N 29/22 (2006.01)
G01H 1/04 (2006.01)
H03H 9/02 (2006.01)
(21) 431047 (22)
2019 09 04
(72)	SZELĄŻEK JACEK, Warszawa (PL); RANACHOWSKI ZBIGNIEW,
Warszawa (PL); MACKIEWICZ SŁAWOMIR, Warszawa (PL);
KATZ TOMASZ, Warszawa (PL); DĘBOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54)	Głowica ultradźwiękowa w postaci falowodu do pomiaru współczynnika dwójłomności akustycznej z półprzepuszczalnym lustrem
akustycznym
(B1) (11) 240237
(41) 2015 09 28
(51) G01S 17/95 (2006.01)
G06F 17/15 (2006.01)
(21) 407687 (22)
2014 03 27
(72) CZARNECKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Sposób pomiaru zakresu widzialności i układ do pomiaru zakresu widzialności
(B1) (11) 240238
(41) 2016 05 09
(51) G06F 3/01 (2006.01)
G06T 7/00 (2017.01)
G01N 29/27 (2006.01)
(21) 409999(22)
2014 10 31
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); CICHOWSKI JANUSZ,
Gdańsk (PL); LECH MICHAŁ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54)	Sposób i układ do bezkontaktowej interakcji z urządzeniami
mobilnymi, zwłaszcza telefonem komórkowym
(B1) (11) 240267
(41) 2019 08 12
(51) G06K 19/02 (2006.01)
(21) 424454 (22)
2018 02 01
(72) FUTERA KONRAD, Ciechanów (PL); WEINAR REMIGIUSZ,
Helenów (PL)
(73)	SMART TEXTILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Rura z tworzywa termoplastycznego
(B1) (11) 240249
(41) 2020 01 27
(51) H01H 71/24 (2006.01)
(21) 430669 (22)
2019 07 19
(30) 201810805205.5 2018 07 20
CN
(72)	HAN ZHIGANG, Shanghai (CN)
(73)	Schneider Electric Industries SAS, Rueil-Malmaison (FR)
(54) Wyzwalacz elektromagnetyczny
(B1) (11) 240240
(41) 2021 06 14
(51) H01P 5/00 (2006.01)
H01P 5/18 (2006.01)
H01P 7/00 (2006.01)
H01P 7/08 (2006.01)
(21) 432060 (22)
2019 12 03
(72) BEKASIEWICZ ADRIAN, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Zminiaturyzowany dwuzakresowy mikrofalowy sprzęgacz gałęziowy
(B1) (11) 240253
(41) 2021 11 22
(51) H03K 17/96 (2006.01)
(21) 433980 (22)
2020 05 15

(72) JENEK TOMASZ, Wronki (PL); ŚWITAŁA WOJCIECH,
Baranowo (PL); TARANCZEWSKI MIESZKO, Szamotuły (PL)
(73)	AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Układ przełącznika dotykowego z wyświetlaczem
(B1) (11) 240258
(41) 2021 06 14
(51) H05H 1/00 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/02 (2006.01)
H05H 1/32 (2006.01)
(21) 432091 (22)
2019 12 05
(72) RESZKE EDWARD, Wrocław (PL); WRONA ADRIANA, Gliwice (PL);
ŚLUSAREK ANDRZEJ, Zabrze (PL); LIS MARCIN, Gliwice (PL);
MAZUR JACEK, Gliwice (PL); MISCHKE WŁODZIMIERZ, Wrocław (PL)
(73)	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI
NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); RESZKE EDWARD ERTEC-POLAND,
Wrocław (PL)
(54)	Sposób generowania plazmy wyładowania elektrycznego
i urządzenie do generowania plazmy wyładowania elektrycznego

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr
MKP
patentu

	Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01D 44/00 (2006.01)
A01G 24/28 (2018.01)
A22C 17/04 (2006.01)
A22C 21/00 (2006.01)
A22C 17/00 (2006.01)
A44C 5/00 (2006.01)
A44C 11/02 (2006.01)
A61B 17/74 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
A61F 2/54 (2006.01)
A61F 2/56 (2006.01)
A61F 2/58 (2006.01)
A61J 1/00 (2006.01)
A61L 33/06 (2006.01)
A61L 33/06 (2006.01)
A61L 33/06 (2006.01)
A61L 33/06 (2006.01)
A61L 33/08 (2006.01)
A61L 33/10 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
A61M 1/16 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/50 (2006.01)
B01D 71/52 (2006.01)
B01D 71/54 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)

240264*
240228*
240250
240250*
240250*
240262
240280
240225*
240225
240251
240251*
240251*
240263*
240235*
240236*
240231*
240232*
240233*
240234*
240235*
240236*
240231*
240232*
240233*
240234*
240235
240235*
240235*
240235*
240235*
240235*
240235*
240235*
240235*
240236

B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/50 (2006.01)
B01D 71/52 (2006.01)
B01D 71/54 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 53/18 (2006.01)
B01D 71/06 (2006.01)
B01D 71/06 (2006.01)
B01D 71/06 (2006.01)
B01D 71/06 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 23/42 (2006.01)
B01J 23/72 (2006.01)
B01J 23/75 (2006.01)
B01J 37/02 (2006.01)
B01J 35/08 (2006.01)
B05D 5/08 (2006.01)
B05D 5/08 (2006.01)
B06B 1/16 (2006.01)
B21D 5/08 (2006.01)
B21D 5/12 (2006.01)
B22D 25/02 (2006.01)
B23B 31/40 (2006.01)
B23K 37/053 (2006.01)
B24B 5/307 (2006.01)
B25B 5/00 (2006.01)
B29C 33/62 (2006.01)
B29C 51/06 (2006.01)
B29C 64/118 (2017.01)
B29C 33/62 (2006.01)
B32B 3/00 (2006.01)

240236*
240236*
240236*
240236*
240236*
240236*
240236*
240236*
240266*
240231*
240232*
240233*
240234*
240269
240269*
240269*
240269*
240269*
240269*
240269*
240221*
240222*
240259
240254
240254*
240280*
240245*
240245*
240245*
240245
240221
240263
240243
240222*
240255

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

2

1

2

1

2

1

2

B32B 15/14 (2006.01)
B32B 37/20 (2006.01)
B60D 1/14 (2006.01)
B60N 2/26 (2006.01)
B60P 3/345 (2006.01)
B60R 22/10 (2006.01)
B61B 3/00 (2006.01)
B61G 9/00 (2006.01)
B61G 1/36 (2006.01)
B63B 35/32 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
B65G 27/00 (2006.01)
B65G 27/28 (2006.01)
B65G 27/32 (2006.01)
B82Y 15/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 3/32 (2006.01)
C01B 3/02 (2006.01)
C01C 1/04 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C04B 18/18 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C05G 3/80 (2020.01)
C05G 3/80 (2020.01)
C07C 201/12 (2006.01)
C07C 2/50 (2006.01)
C07C 205/10 (2006.01)
C07D 223/10 (2006.01)
C07D 201/12 (2006.01)
C08J 11/10 (2006.01)
C08L 69/00 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 59/02 (2006.01)
C08L 81/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/12 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C08L 69/00 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 59/02 (2006.01)
C08L 81/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/12 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C08L 69/00 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 59/02 (2006.01)
C08L 81/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/12 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C08L 69/00 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 59/02 (2006.01)
C08L 81/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 27/12 (2006.01)
C08L 83/04 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C09D 167/00 (2006.01)
C09D 133/02 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C09D 167/00 (2006.01)
C09D 133/02 (2006.01)

240255*
240255*
240265*
240276
240274
240276*
240265*
240265
240265*
240264*
240263*
240259*
240260
240260*
240252
240252*
240248*
240248*
240266
240266*
240266*
240270*
240264
240229*
240228
240228*
240229*
240271
240271*
240271*
240272
240272*
240272*
240231
240231*
240231*
240231*
240231*
240231*
240231*
240232
240232*
240232*
240232*
240232*
240232*
240232*
240233
240233*
240233*
240233*
240233*
240233*
240233*
240234
240234*
240234*
240234*
240234*
240234*
240234*
240221*
240221*
240221*
240222
240222*
240222*

C09K 17/40 (2006.01)
C09K 11/02 (2006.01)
C09K 11/59 (2006.01)
C09K 11/58 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
C09K 11/54 (2006.01)
C09K 11/66 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
C10F 7/00 (2006.01)
C10F 7/00 (2006.01)
C10F 7/00 (2006.01)
C10F 7/06 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C12M 1/34 (2006.01)
C12M 3/02 (2006.01)
C12M 3/06 (2006.01)
C23C 22/83 (2006.01)
C23C 22/83 (2006.01)
C23G 3/02 (2006.01)
C25B 1/00 (2006.01)
C25D 11/18 (2006.01)
C25D 11/18 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
C25D 5/36 (2006.01)
D03D 9/00 (2006.01)
D03D 13/00 (2006.01)
D04B 21/14 (2006.01)
D04G 1/00 (2006.01)
E02B 15/00 (2006.01)
E21B 17/04 (2006.01)
E21B 17/042 (2006.01)
E21C 41/32 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
E21C 35/183 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
E21D 11/36 (2006.01)
E21D 17/00 (2006.01)
E21F 1/12 (2006.01)
E21F 17/103 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F16C 33/72 (2006.01)
F16C 33/76 (2006.01)
F16C 33/82 (2006.01)
F16C 33/78 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24F 1/36 (2011.01)
F24F 13/22 (2006.01)
F25B 47/02 (2006.01)
F25B 1/04 (2006.01)
F25B 39/02 (2006.01)
F25B 40/00 (2006.01)
F25B 41/37 (2021.01)
F28D 15/00 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 1/12 (2006.01)
G01B 5/20 (2006.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 11/24 (2006.01)
G01B 9/02 (2006.01)

240228*
240248
240248*
240248*
240224
240224*
240224*
240230
240230*
240228*
240230*
240229
240227*
240227
240227*
240223
240223*
240223*
240221*
240222*
240247
240270
240221*
240222*
240247*
240247*
240273
240273*
240273*
240273*
240264*
240226*
240226*
240230*
240241
240241*
240277
240277*
240277*
240278
240278*
240279
240279*
240226
240275
240275*
240275*
240242
240242*
240242*
240242*
240242*
240257
240268
240268*
240268*
240256
240256*
240256*
240256*
240239*
240256*
240239
240244
240244*
240244*
240261

G01H 1/04 (2006.01)
G01J 9/02 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/30 (2006.01)
G01N 29/24 (2006.01)
G01N 29/22 (2006.01)
G01N 29/27 (2006.01)
G01S 17/95 (2006.01)
G02B 26/00 (2006.01)
G06F 17/15 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06K 19/02 (2006.01)
G06T 7/00 (2017.01)

240246*
240261*
240252*
240252*
240252*
240246
240246*
240238*
240237
240261*
240237*
240238
240267
240238*

H01H 71/24 (2006.01)
H01L 31/042 (2014.01)
H01P 5/00 (2006.01)
H01P 5/18 (2006.01)
H01P 7/00 (2006.01)
H01P 7/08 (2006.01)
H02B 1/30 (2006.01)
H03H 9/02 (2006.01)
H03K 17/96 (2006.01)
H05H 1/00 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
H05H 1/02 (2006.01)
H05H 1/32 (2006.01)
H05K 5/04 (2006.01)

240249
240248*
240240
240240*
240240*
240240*
240257*
240246*
240253
240258
240258*
240258*
240258*
240257*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr	Symbol
patentu
MKP

	Nr	Symbol
patentu
MKP

1

2

1

2

240221
240222
240223
240224
240225
240226
240227
240228
240229
240230
240231
240232
240233
240234
240235
240236
240237
240238
240239
240240
240241
240242
240243
240244
240245
240246
240247
240248
240249
240250

B29C 33/62 (2006.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C12M 1/34 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
A61F 2/30 (2006.01)
E21D 17/00 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C05F 11/02 (2006.01)
C10F 7/00 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
C08L 69/00 (2006.01)
C08L 69/00 (2006.01)
C08L 69/00 (2006.01)
C08L 69/00 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
G01S 17/95 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
F28F 1/12 (2006.01)
H01P 5/00 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
F16C 33/72 (2006.01)
B29C 64/118 (2017.01)
G01B 5/20 (2006.01)
B25B 5/00 (2006.01)
G01N 29/24 (2006.01)
C23G 3/02 (2006.01)
C09K 11/02 (2006.01)
H01H 71/24 (2006.01)
A22C 17/04 (2006.01)

240251
240252
240253
240254
240255
240256
240257
240258
240259
240260
240261
240262
240263
240264
240265
240266
240267
240268
240269
240270
240271
240272
240273
240274
240275
240276
240277
240278
240279
240280

A61F 2/54 (2006.01)
B82Y 15/00 (2011.01)
H03K 17/96 (2006.01)
B21D 5/08 (2006.01)
B32B 3/00 (2006.01)
F25B 1/04 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
H05H 1/00 (2006.01)
B06B 1/16 (2006.01)
B65G 27/28 (2006.01)
G01B 9/02 (2006.01)
A44C 5/00 (2006.01)
B29C 51/06 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
B61G 9/00 (2006.01)
C01B 3/32 (2006.01)
G06K 19/02 (2006.01)
F24F 1/36 (2011.01)
B01J 21/06 (2006.01)
C25B 1/00 (2006.01)
C07C 201/12 (2006.01)
C07D 223/10 (2006.01)
D03D 9/00 (2006.01)
B60P 3/345 (2006.01)
E21F 1/12 (2006.01)
B60N 2/26 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
A44C 11/02 (2006.01)

Decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji
o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 377196 02/2006
(A1) (21) 414335 09/2017

(A1) (21) 414508 10/2017
(A1) (21) 417188 24/2017
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(A1) (21) 417226
(A1) (21) 420915
(A1) (21) 423893
(A1) (21) 423896
(A1) (21) 424687
(A1) (21) 425617

24/2017
20/2018
13/2019
13/2019
18/2019
25/2019

(A1) (21) 426541
(A1) (21) 428149
(A1) (21) 428151
(A1) (21) 429151
(A1) (21) 429753
(A1) (21) 429754

04/2020
13/2020
13/2020
19/2020
23/2020
23/2020

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 199904 A. Wykreślono: GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów, Polska 850002268 Wpisano: Celanese International
Corporation, Irving, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 203517 A. Wykreślono: Blount, INC., Portland, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Oregon Tool, Inc., Portland,
Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 204737 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 210656 A. Wykreślono: KORONA CANDLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń, Polska 381361398 Wpisano: GALA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieluń, Polska 381361398
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Poznań, Polska 360357878 Wpisano: AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, Polska 050643816
(11) 228632 A. Wykreślono: HOSTEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Polska 140157061 Wpisano: TAPPARELLA MARCIN KARPIŃSKI, Warszawa, Polska 140829247
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- PLAST SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA JEŻEWSKA, ANDRZEJ JEŻEWSKI, Godzikowice, Polska 931002254; JEŻEWSKI ANDRZEJ
PROMET - PLAST SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA JEŻEWSKA, ANDRZEJ JEŻEWSKI, Godzikowice, Polska 931002254 Wpisano: JEŻEWSKA ELŻBIETA JEŻEWSKI ANDRZEJ PROMET-PLAST SPÓŁKA
CYWILNA, Gaj Oławski, Polska 931002254
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Wpisano: AMERPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 385155075
(11) 235592 A. Wykreślono: WRZOSEK ARTUR, Tomice, Polska; KŁYS PIOTR, Stara Iwiczna, Polska; CIĘCIARA MARIUSZ, Tomice, Polska Wpisano: OPTIFERRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefosław, Polska 361567454
(11) 236303 A. Wykreślono: CHMIELINA BOŻENA, Gralewo, Polska; KONDRAT JAROSŁAW, Kostrzyn nad Odrą, Polska;
CZERNICHOWSKI ALBIN, Orleans, Francja Wpisano: CHMIELINA
BOŻENA EKOTECHNOLOGIE SPÓŁKA CYWILNA, Kostrzyn nad
Odrą, Polska 210981774; KONDRAT JAROSŁAW EKOTECHNOLOGIE SPÓŁKA CYWILNA, Kostrzyn nad Odrą, Polska 003132877
(11) 238833 A. Wykreślono: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
- INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków, Polska 000031331; BOCHENEK JACEK, Kraków, Polska Wpisano: BOCHENEK JACEK, Kraków,
Polska; SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - KRAKOWSKI INSTYTUT
TECHNOLOGICZNY, Kraków, Polska 000031331
(11) 238962 C. Wykreślono: MIĄDLICKI KAROL, Szczecin,
Polska Wpisano: MIĄDLICKI PIOTR, Szczecin, Polska
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2019 12 19
2019 12 10
2019 10 03
2019 08 29
2019 11 20
2019 08 31
2019 09 07
2019 08 28
2019 11 26
2019 08 29
2019 12 18
2020 01 08
2019 10 07
2019 09 04
2019 09 07
2019 09 07
2019 08 17
2019 09 05
2019 09 26
2019 09 04
2019 09 25
2019 09 25
2019 09 09
2019 09 18
2019 09 18
2019 11 16
2019 11 17
2020 01 31
2019 12 22
2019 09 11
2019 10 02
2019 09 30
2019 10 04
2019 10 02
2019 09 25
2019 09 25
2020 02 05
2019 10 15
2019 10 21
2019 12 04
2020 01 28
2019 11 05
2019 09 02
2019 11 04
2019 11 01
2019 11 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.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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 10/2022
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2916871
2917905
2919763
2919928
2920007
2920165
2920222
2920437
2929751
2931083
2931256
2931573
2931588
2931859
2932221
2932809
3020304
3021413
3023308
3023340
3023777
3024764
3048590
3048906
3049316
3049479
3049616
3050465
3050729
3051987
3052370
3052389
3052859
3053844
3053947
3054829
3055302
3056254
3056630
3057128
3058645
3058804
3060039
3061372
3062974
3063155
3063798
3063853
3065531
3065533
3065908
3066272
3066716
3067633
3068507
3068764
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2019 11 07
2019 10 21
2019 11 18
2019 11 04
2019 09 02
2019 11 15
2019 11 12
2019 11 19
2019 12 10
2019 12 06
2019 12 13
2020 01 08
2019 12 02
2019 12 10
2019 12 13
2019 11 26
2019 10 16
2019 08 20
2019 10 28
2019 11 19
2019 09 09
2019 09 05
2020 01 26
2019 09 25
2019 08 14
2019 09 16
2019 09 23
2020 01 29
2020 01 28
2019 09 30
2019 10 03
2019 09 30
2020 01 05
2020 02 05
2020 01 28
2019 10 08
2019 10 09
2020 02 10
2020 02 05
2020 01 12
2019 09 05
2020 01 15
2019 10 20
2019 12 02
2019 10 31
2019 10 24
2019 10 28
2019 10 28
2019 11 08
2019 11 08
2019 11 04
2019 11 05
2019 09 17
2020 01 13
2019 11 17
2019 11 12

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1557421 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 1633712 A. Wykreślono: Advenchen Laboratories Nanjing, Ltd., Nanjing, Chiny Wpisano: HLB Co., Ltd., Ulsan, Korea Południowa
(11) 1676847 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 1703034 A. Wykreślono: CHICAGO METALLIC CONTINENTAL, WIJNEGEM, Belgia Wpisano: ROCKFON, WIJNEGEM, Belgia
(11) 1703034 A. Wykreślono: ROCKFON, WIJNEGEM, Belgia
Wpisano: ROCKWOOL BVBA, WIJNEGEM, Belgia
(11) 1703034 A. Wykreślono: ROCKWOOL BVBA, WIJNEGEM,
Belgia Wpisano: ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene,
Dania
(11) 1832756 A. Wykreślono: FAAC S.p.A., Zola Predosa,
Włochy Wpisano: Nuova FAAC S.r.l., Zola Predosa, Włochy
(11) 1832756 A. Wykreślono: Nuova FAAC S.r.l., Zola Predosa, Włochy Wpisano: FAAC S.p.A., Zola Predosa, Włochy
(11) 1898876 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 1940251 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 2092149 A. Wykreślono: FAAC S.p.A., Zola Predosa,
Włochy Wpisano: Nuova FAAC S.r.l., Zola Predosa, Włochy
(11) 2092149 A. Wykreślono: Nuova FAAC S.r.l., Zola Predosa, Włochy Wpisano: FAAC S.p.A., Zola Predosa, Włochy
(11) 2122104 A. Wykreślono: FAAC S.p.A., Zola Predosa,
Włochy Wpisano: Nuova FAAC S.r.l., Zola Predosa, Włochy
(11) 2122104 A. Wykreślono: Nuova FAAC S.r.l., Zola Predosa, Włochy Wpisano: FAAC S.p.A., Zola Predosa, Włochy
(11) 2190615 A. Wykreślono: GBZ Mannheim GmbH & Co.
KG, Frankenthal, Niemcy; Friatec Aktiengesellschaft, Mannheim,
Niemcy Wpisano: Aliaxis Deutschland GmbH, Mannheim, Niemcy;
GBZ Mannheim GmbH & Co. KG, Frankenthal, Niemcy
(11) 2216456 A. Wykreślono: CHICAGO METALLIC CONTINENTAL, WIJNEGEM, Belgia Wpisano: ROCKFON, WIJNEGEM, Belgia
(11) 2216456 A. Wykreślono: ROCKFON, WIJNEGEM, Belgia
Wpisano: ROCKWOOL BVBA, WIJNEGEM, Belgia
(11) 2216456 A. Wykreślono: ROCKWOOL BVBA, WIJNEGEM,
Belgia Wpisano: ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene,
Dania
(11) 2310023 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(11) 2322190 A. Wykreślono: Alfasigma S.p.A., Milano, Włochy Wpisano: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
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(11) 2441077 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2458467 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2503083 A. Wykreślono: Argent Alu nv, Kruishoutem,
Belgia; Renson, Paul, Nokere, Belgia Wpisano: ARLU NV, Ardooie,
Belgia; Renson, Paul, Nokere, Belgia
(11) 2715758 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2721897 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2729825 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2747097 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2747098 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2836234 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 24 grudnia 2015 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na korzystanie z patentu europejskiego przez spółkę MODULATE THERAPEUTICS INC,
Montreal, Kanada na czas trwania ochrony patentu europejskiego
EP.2836234.
(11) 2873078 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2888639 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2970235 A. Wykreślono: Probiodrug AG, Halle (Saale),
Niemcy Wpisano: Vivoryon Therapeutics N.V., Halle/Saale, Niemcy
(11) 2980244 A. Wykreślono: Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: NIPPON STEEL
Stainless Steel Corporation, Tokyo, Japonia
(11) 3108471 A. Wykreślono: BIXOLON Europe GmbH, Düsseldorf, Niemcy Wpisano: BIXOLON Co., Ltd., Seongnam, Korea Południowa
(11) 3131104 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 3131105 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 3180555 A. Wykreślono: Friatec GmbH, Mannheim,
Niemcy Wpisano: Aliaxis Deutschland GmbH, Mannheim, Niemcy
(11) 3184872 A. Wykreślono: Friatec GmbH, Mannheim,
Niemcy Wpisano: Aliaxis Deutschland GmbH, Mannheim, Niemcy
(11) 3193178 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 3256398 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 04 sierpnia 2020 r. uprawniony OPM Advance Limited udzielił licencji niewyłącznej, ograniczonej na produkcję, oferowanie na sprzedaż,
sprzedaż lub w inny sposób dostarczanie, użytkowanie i przechowywanie Produktów Licencjonowanych przez spółkę OPM
(LABELS & PACKAGING) GROUP LIMITED z siedzibą w Leeds, Wielka
Brytania, na czas trwania ochrony przedmiotowego patentu.

OGŁOSZENIA
Złożone wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 2432489
(54) Warianty peptydu natriuretycznego typu C
(21) 0726
(22) 2022 02 10
(71) BioMarin Pharmaceutical Inc., NOVATO (US)
(93) EU/1/21/1577
2021 09 01
VOXZOGO - WOSORYTYD
(T3) (68) 2834233
(54) NOWY AGONISTA ADRENORECEPTORA ALFA2
(21) 0727
(22) 2022 02 10
(71) ORION CORPORATION, ESPOO (FI)
(93) EU/2/21/276
2021 08 17
TESSIE - TASYPIMIDYNA
(T3) (68) 2383297
(54) Zoptymalizowane przeciwciała ukierunkowane na CD19
(21) 0728
(22) 2022 02 21
(71) Xencor Inc., MONROVIA (US)
(93) EU/1/21/1570
2021 09 01
MINJUVI - TAFASITAMAB
(T3) (68) 2958921
(54) POCHODNE PIROLO[2,3-D]PIRYMIDYNY JAKO INHIBITORY KINAZ JANUSOWYCH (JAK)
(21) 0729
(22) 2022 02 21
(71) Pfizer Inc., NEW YORK (US)
(93) EU/1/21/1593
2021 12 10
CIBINQO - ABROCYTYNIB

Nr 10/2022
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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 72 432 do nr 72 454)

(Y1) (11) 72452
(41) 2021 11 22
(51) A41D 3/02 (2006.01)
(21) 129217
(22) 2020 05 18
(72) KUDLIŃSKA MAŁGORZATA, Łódź (PL); WOŹNIAKOWSKA
MAŁGORZATA, Łódź (PL); OLEJNIK MAGDALENA, Pabianice (PL);
KRAJEWSKA IRENA, Łódź (PL); GUTOWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL)
(54) Płaszcz wyjściowy damski
(Y1) (11) 72453
(41) 2021 11 22
(51) A41D 3/02 (2006.01)
(21) 129218
(22) 2020 05 18
(72) KUDLIŃSKA MAŁGORZATA, Łódź (PL); WOŹNIAKOWSKA
MAŁGORZATA, Łódź (PL); OLEJNIK MAGDALENA, Pabianice (PL);
KRAJEWSKA IRENA, Łódź (PL); GUTOWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX,
Łódź (PL)
(54) Płaszcz wyjściowy męski
(Y1) (11) 72451
(41) 2021 08 02
(51) A45B 5/00 (2006.01)

A61H 3/02 (2006.01)
A47C 7/02 (2006.01)
(21) 128912
(22) 2020 01 30
(72) KUSZ JÓZEF, Chmielnik (PL)
(73) KUSZ JÓZEF METALFORM, Chmielnik (PL)
(54)	Laska składana z siedziskiem i z regulacją wysokości jej nogi
(Y1) (11) 72434
(41) 2021 08 02
(51) A47B 9/00 (2006.01)
A47B 13/14 (2006.01)
(21) 128914
(22) 2020 01 30
(72) JABŁOŃSKI PAWEŁ, Nidzica (PL)
(73)	STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica (PL)
(54) Podnośnik mechanizmu do podnoszenia i składania blatu
(Y1) (11) 72450
(41) 2021 09 27
(51) A47C 1/00 (2006.01)
A47C 1/02 (2006.01)
A47C 3/00 (2006.01)
A47C 7/00 (2006.01)
A63B 22/00 (2006.01)
A63B 23/00 (2006.01)
(21) 129068
(22) 2020 03 24
(72) KĘCIK MARCIN, Nieszkowice Wielkie (PL)
(73) MCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzezawa (PL)
(54) Urządzenie do likwidacji lub zmniejszenia chronicznego stresu
(Y1) (11) 72438
(41) 2019 08 26
(51) B01D 47/06 (2006.01)
B01D 47/00 (2006.01)
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B01D 53/74 (2006.01)
B01D 53/24 (2006.01)
(21) 127015
(22) 2018 02 12
(72) KRZYKOWSKI RYSZARD, Piotrowice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EKO-WIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn (PL)
(54) Urządzenie do odpylania na mokro
(Y1) (11) 72441
(41) 2019 07 29
(51) B01J 10/00 (2006.01)
(21) 126958
(22) 2018 01 16
(72)	GĄDEK MAKSYMILIAN, Rybnik (PL); GĄDEK WALDEMAR,
Kokuszka (PL); KABIESZ JAROSŁAW, Kaczyce (PL); KUBICA ROBERT,
Kamieniec (PL)
(73)	LOSENTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik (PL); SOLVENT WISTOL
SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim (PL)
(54) Półka aparatu kolumnowego, zwłaszcza kolumny barbotażowej
(Y1) (11) 72436
(41) 2021 07 05
(51) B23Q 3/06 (2006.01)
(21) 128858
(22) 2020 01 03
(72) TYMECKI ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Uchwyt do mocowania płaskich elementów w urządzeniu do
obróbki skrawaniem

(Y1) (11) 72439
(41) 2021 03 08
(51) E04D 13/12 (2006.01)
E04G 3/26 (2006.01)
(21) 128508
(22) 2019 08 26
(72)	STASZEWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) FOLNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skórzewo (PL)
(54) Podest ławy kominiarskiej
(Y1) (11) 72432
(41) 2021 07 19
(51) E05C 9/22 (2006.01)
(21) 128880
(22) 2020 01 16
(72) POBORSKA BARBARA, Ruda Śląska (PL)
(73)	EURO-LOCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(54) Prowadnica cięgna
(Y1) (11) 72433
(41) 2021 07 19
(51) E05D 7/02 (2006.01)
E05D 7/081 (2006.01)
(21) 128888
(22) 2020 01 16
(72) POBORSKA BARBARA, Ruda Śląska (PL); KWIECIŃSKI MICHAŁ,
Ruda Śląska (PL)
(73)	EURO-LOCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska (PL)
(54) Zawias narożnikowy wewnętrzny

(Y1) (11) 72442
(41) 2020 04 20
(51) B24B 9/00 (2006.01)
(21) 128623
(22) 2019 10 08
(30) 107213716
2018 10 09
TW
(72) CHEN HUI-CHEN, Taichung City (TW)
(73) CHAMP-Air Refrigeration Hardware Co., Ltd., Taichung City (TW)
(54)	Głowica tnąca do usuwania zadziorów

(Y1) (11) 72445
(41) 2021 04 19
(51) E06B 3/42 (2006.01)
E04C 2/38 (2006.01)
B32B 15/095 (2006.01)
(21) 128625
(22) 2019 10 08
(72) WĄSIK ALBERT, Działki Suskowolskie (PL)
(73) BRAMAR M. RACZYŃSKI, R. RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Radom (PL)
(54) Panel bramowy z rowkiem okuciowym

(Y1) (11) 72440
(41) 2018 12 17
(51) B63B 21/08 (2006.01)
(21) 126393
(22) 2017 06 06
(72) TKACZ RYSZARD, Pabianice (PL)
(73) TKACZ RYSZARD, Pabianice (PL)
(54) Dwuszczękowe urządzenie do szybkiego mocowania i zwalniania lin, cięgien lub pasów szczególnie na łodziach lub jachtach

(Y1) (11) 72446
(41) 2021 05 04
(51) E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/663 (2006.01)
(21) 128673
(22) 2019 10 29
(72) CHROBAK SŁAWOMIR, Orzechówka (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Pakiet szybowy jednokomorowy

(Y1) (11) 72435
(41) 2021 08 30
(51) B65D 5/08 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
B65D 5/46 (2006.01)
(21) 128981
(22) 2020 02 25
(72)	SZCZEPANIK PAWEŁ, Tomaszów Mazowiecki (PL);
TRZCIŃSKI CZESŁAW, Warszawa (PL); BŁOCH MARIUSZ, Wykno (PL)
(73)	EUROBOX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przesiadłów (PL)
(54) Wykrój pojemnika otwartego z uchwytem

(Y1) (11) 72447
(41) 2021 05 04
(51) E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/663 (2006.01)
(21) 128674
(22) 2019 10 29
(72) CHROBAK SŁAWOMIR, Orzechówka (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Pakiet szybowy dwukomorowy

(Y1) (11) 72449
(41) 2020 05 04
(51) E01H 4/02 (2006.01)
E01H 5/08 (2006.01)
E01H 5/04 (2006.01)
A63B 69/18 (2006.01)
A63C 19/10 (2006.01)
(62) 427478
(21) 130083
(22) 2018 10 20
(72) CABOŃ GRZEGORZ, Dąbrowica (PL)
(73) RELAVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(54) Urządzenie do tworzenia śladu do nart biegowych

(Y1) (11) 72437
(41) 2021 06 28
(51) F21V 17/06 (2006.01)
F21V 19/02 (2006.01)
F21V 21/14 (2006.01)
F21S 9/00 (2006.01)
(21) 128795
(22) 2019 12 17
(72)	SOKÓŁ NATALIA, Poznań (PL); CZERWIONKA KRZYSZTOF,
Szatarpy (PL); GAJEWSKA MAGDALENA, Gdańsk (PL); BOBKOWSKA
KATARZYNA, Gdańsk (PL); CZAPP STANISŁAW, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54)	Lampa
(Y1) (11) 72443
(41) 2021 05 17
(51) F24D 3/10 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
(21) 128699
(22) 2019 11 05
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(72) BIES TOMASZ, Hecznarowice (PL); DRYJAK JAN, Kęty (PL)
(73) FINISH A ANNA DRYJAK SPÓŁKA JAWNA, Kęty (PL)
(54) Dwukomorowy rozdzielacz z wbudowaną, z płynnie regulowaną komorą zwrotnicy hydraulicznej, do układów centralnego
ogrzewania
(Y1) (11) 72454
(41) 2021 11 15
(51) F24D 3/10 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F16L 3/04 (2006.01)
(21) 129187
(22) 2020 05 09
(72) MĘTECKI MARIUSZ, Białystok (PL)
(73) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(54) Rozdzielacz do instalacji wodnych, grzewczych i chłodzenia

19

(Y1) (11) 72444
(41) 2020 12 14
(51) G01R 31/34 (2020.01)
G01M 13/00 (2019.01)
(21) 128337
(22) 2019 06 12
(72) TOKARSKI TOMASZ, Legionowo (PL); KALISIAK MICHAŁ,
Żyrardów (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54)	Stanowisko do badania i regulacji położenia szczotek prądnicy
komutatorowej prądu stałego względem strefy neutralnej
(Y1) (11) 72448
(41) 2021 07 19
(51) G09F 3/10 (2006.01)
(21) 128882
(22) 2020 01 17
(72) KALETA MARLENA, Marszowice (PL)
(73) FLEXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(54)	Etykieta opakowaniowa
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

(54) Zabawka – auto
(55)

Udzielone prawa
(od nr 27 755 do nr 27 780)

(51) 21-01
(11) 27755
(22) 2022 01 05
(73)	SIWY DOMINIK, Mikołów (PL)
(72) QINGLEI LI
(54) Zabawka-auto
(55)

(21) 30439

(51) 21-01
(11) 27757
(22) 2022 01 05
(73)	SIWY DOMINIK, Mikołów (PL)
(72) QINGLEI LI
(54) Zabawka – auto
(55)

(51) 21-01
(11) 27756
(22) 2022 01 05
(73)	SIWY DOMINIK, Mikołów (PL)
(72) QINGLEI LI

(21) 30440

(21) 30441
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(51) 21-01
(11) 27758
(22) 2022 01 05
(73)	SIWY DOMINIK, Mikołów (PL)
(72) QINGLEI LI
(54) Zabawka – auto
(55)

(21) 30442

(54) Krzyżyki dystansowe do układania płytek
(55)

(51) 26-01
(11) 27762
(22) 2021 08 31
(73)	LIPOWSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(72)	LIPOWSKI ANDRZEJ
(54) Klosz lampy
(55)

(51) 21-01
(11) 27759
(22) 2022 01 05
(73)	SIWY DOMINIK, Mikołów (PL)
(72) QINGLEI LI
(54) Zabawka-auto
(55)
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(21) 30068

(21) 30444

(51) 14-04
(11) 27763
(22) 2021 03 31
(21) 29594
(73) DEFRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(72) Łataś Agnieszka, DYDUCH FILIP
(54) Interfejs użytkownika
(55)

(51) 32-00
(11) 27760
(22) 2021 11 08
(73)	STRZELECKI MARIUSZ, Woźniki (PL);
KUBARSKI DARIUSZ, Siewierz (PL)
(72)	STRZELECKI MARIUSZ, KUBARSKI DARIUSZ
(54)	Logo
(55)

(21) 30038

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

(51) 08-05
(11) 27761
(22) 2021 11 04
(21) 30270
(73) ŚNIEŻEK MIKOŁAJ P.P.H.U. MS-TOOLS, Głuchołazy (PL)
(72) ŚNIEŻEK MIKOŁAJ

23-01
(11) 27764
(22) 2021 11 14
KOLBUS RAFAŁ EFFECT MEDIA, Brwinów (PL)
KOLBUS RAFAŁ
Krany

(21) 30292

22
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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23-01
(11) 27765
(22) 2021 11 14
KOLBUS RAFAŁ EFFECT MEDIA, Brwinów (PL)
KOLBUS RAFAŁ
Krany

(21) 30293

(54) Krany
(55)

23-01
(11) 27769
(22) 2021 11 14
KOLBUS RAFAŁ EFFECT MEDIA, Brwinów (PL)
KOLBUS RAFAŁ
Krany

(21) 30301

(51) 23-01
(11) 27770
(22) 2021 11 14
(73) KOLBUS RAFAŁ EFFECT MEDIA, Brwinów (PL)
(72) KOLBUS RAFAŁ
(54)	Słuchawki prysznicowe
(55)

(21) 30304

(51) 06-01
(11) 27771
(22) 2021 12 01
(73) WRONA ZOFIA SYNK, Bańska Niżna (PL)
(72) WRONA ZOFIA
(54)	Siedzenia
(55)

(21) 30351

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

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

23-01
(11) 27766
(22) 2021 11 14
KOLBUS RAFAŁ EFFECT MEDIA, Brwinów (PL)
KOLBUS RAFAŁ
Krany

(21) 30294

23-01
(11) 27767
(22) 2021 11 14
KOLBUS RAFAŁ EFFECT MEDIA, Brwinów (PL)
KOLBUS RAFAŁ
Krany

(21) 30298

(51) 23-01
(11) 27768
(22) 2021 11 14
(73) KOLBUS RAFAŁ EFFECT MEDIA, Brwinów (PL)
(72) KOLBUS RAFAŁ

(21) 30299

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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(51) 12-12
(11) 27772
(22) 2022 02 07
(21) 30500
(73)	GABRYŚ KRZYSZTOF P.P.U.H. NEX, Wola Mokrzeska (PL)
(72)	GABRYŚ KRZYSZTOF
(54) Uchwyt stelaża wózka dziecięcego
(55)

(51) 15-09
(11) 27773
(22) 2021 12 31
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Opatów (PL);
GŁAZOWSKI JAKUB, Opole Lubelskie (PL)
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, GŁAZOWSKI JAKUB
(54)	Automat robotyczny
(55)

(21) 30437

(51) 25-02
(11) 27774
(22) 2021 12 06
(21) 30361
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck (PL)
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ
(54)	Nasada kominowa
(55)
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(51) 25-02
(11) 27775
(22) 2021 12 06
(21) 30362
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck (PL)
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ
(54)	Nasada kominowa
(55)

(51) 25-02
(11) 27776
(22) 2021 12 06
(21) 30363
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck (PL)
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ
(54)	Nasada kominowa
(55)

(51) 25-02
(11) 27777
(22) 2021 12 06
(21) 30364
(73) KRONO-PLAST JANUSZKA SPÓŁKA JAWNA, Kłobuck (PL)
(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ
(54)	Nasada kominowa
(55)

(51) 30-02
(11) 27778
(22) 2021 11 30
(21) 30344
(73)	ABC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(72)	SŁUPSKI IRENEUSZ
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(54) Powałka ula
(55)

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

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

30-03
(11) 27779
(22) 2021 10 27
WÓJCIK MATEUSZ KONRAD , Zbąszynek (PL)
WÓJCIK MATEUSZ KONRAD
Karmnik dla ptaków

(21) 30259

(11) 17713 A. Wykreślono: NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki,Polska 300905507 Wpisano: NOEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki, Polska 300905507
(11) 20282 A. Wykreślono: KORZENIECKI WIESŁAW WIESMAN-WYROBY Z DREWNA, Suchy Las, Polska 004799626 Wpisano: AMK VISION WOOD ANDRZEJ KORZENIECKI, Suchy Las, Polska
302632404
(11) 23178 A. Wykreślono: BALTIC FASTENERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda, Polska281520894 Wpisano: BALTIC FASTENERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI,Stawiguda, Polska
281520894
(11) 23178 A. Wykreślono: BALTIC FASTENERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI,Stawiguda, Polska 281520894 Wpisano: ASC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 382891448
(11) 23178 A. Wykreślono: ASC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 382891448 Wpisano:
EUROFAST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda, Polska 382891448

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

30-03
(11) 27780
(22) 2021 10 27
WÓJCIK MATEUSZ KONRAD , Zbąszynek (PL)
WÓJCIK MATEUSZ KONRAD
Karmnik dla wiewiórki

(21) 30260

(11) 23202 A. Wykreślono: BALTIC FASTENERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda, Polska281520894 Wpisano: BALTIC FASTENERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI,Stawiguda, Polska
281520894
(11) 23202 A. Wykreślono: BALTIC FASTENERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI,Stawiguda, Polska 281520894 Wpisano: ASC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 382891448
(11) 23202 A. Wykreślono: ASC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 382891448 Wpisano:
EUROFAST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stawiguda, Polska 382891448
(11) 23661 A. Wykreślono: WIESMAN, WIESŁAW KORZENIECKI, Suchy Las, Polska 004799626 Wpisano: AMK VISION WOOD ANDRZEJ KORZENIECKI, Suchy Las, Polska 302632404
(11) 23709 A. Wykreślono:BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, Polska 170057324
Wpisano: BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne, Polska 170057324
(11) 23710 A. Wykreślono:BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, Polska 170057324
Wpisano: BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne, Polska 170057324
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(11) 23711 A. Wykreślono:BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, Polska 170057324
Wpisano: BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne, Polska 170057324

(11) 23713 A. Wykreślono:BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, Polska 170057324
Wpisano: BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne, Polska 170057324

(11) 23712 A. Wykreślono:BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, Polska 170057324
Wpisano: BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne, Polska 170057324

(11) 23714 A. Wykreślono:BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU, Elbląg, Polska 170057324
Wpisano: BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne, Polska 170057324
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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) TRUCKER TRENER
(540)

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 348 662 do nr 348 850)

(111) 348662
(220) 2020 12 31
(151) 2022 01 21
(441) 2021 02 01
(732) KOCHAŃSKI PIOTR TRICELL, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRICELL
(540)

(210) 522753

(531) 26.05.04, 27.05.01
(510), (511) 9 komputery i sprzęt komputerowy żadne z powyższych
towarów nie dotyczą lub nie są powiązane z dziedziną obrazowania
medycznego.
(111) 348663
(220) 2021 08 18
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 13
(732) OŻYŃSKI JAROSŁAW, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 532855

(591) szary, ciemnoszary
(531) 18.01.21, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.14
(510), (511) 9 Oprogramowanie symulacyjne [szkolenie], Oprogramowanie szkoleniowe, Urządzenia i przyrządy szkoleniowe i dydaktyczne, Sprzęt komputerowy do śledzenia zachowań kierowcy, Oprogramowanie komputerowe do śledzenia zachowania kierowcy, Systemy
wspomagania kierowcy do pojazdów silnikowych, Zintegrowane
elektroniczne systemy wspomagania kierowcy do pojazdów lądowych, 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Materiały szkoleniowe
i instruktażowe, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), 35 Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją
i szkoleniami), Informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne
niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), 41 Doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem
zawodowym, Szkolenie i instruktaż, Szkolenie kierowców, Szkolenie
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z prowadzenia pojazdów użytkowych, Szkolenie zaawansowane,
Szkolenie związane z karierą zawodową, Trening osobisty [szkolenie],
Trening rozwoju osobistego, Trening umiejętności zawodowych, Doradztwo zawodowe i coaching, Usługi szkoleniowe lub edukacyjne
w dziedzinie life coachingu.

(111) 348664
(220) 2021 05 17
(210) 528947
(151) 2021 09 21
(441) 2021 06 07
(732)	S PLUS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AUTONOMIA
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 24.15.21, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży pojazdów samochodowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów sprzedaży na rzecz osób trzecich,
37 Konserwacja pojazdów mechanicznych, Odnawianie pojazdów,
Czyszczenie pojazdów, Malowanie pojazdów mechanicznych, Naprawa pojazdów, Doradztwo w zakresie naprawy pojazdów.
(111) 348665
(220) 2021 08 09
(210) 532503
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 23
(732) KOŁODZIEJCZYK NATALIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Basically
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.
(111) 348666
(220) 2021 08 10
(210) 532538
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COOLBEE
(510), (511) 10 Krioaplikatory do użytku medycznego.
(111) 348667
(220) 2021 08 17
(210) 532762
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) RAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIZUBELLO
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie [biżuteria], Wyroby jubilerskie, Wyroby biżuteryjne, Przyrządy zegarmistrzowskie, Przyrządy chronologiczne, Chronometria (Przyrządy-), Biżuteria, Pudełka na biżuterię
i pudełka na zegarki, Przyrządy do mierzenia czasu, Kółka na klucze
i breloczki oraz zawieszki do nich, Kamienie szlachetne, perły, metale
szlachetne i ich imitacje, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Artykuły ozdobne [ozdóbki
lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub
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biżuteria] do użytku osobistego, Bibeloty z brązu, Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Bransoletki [biżuteria],
Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], Broszki
[biżuteria], Kaboszony, Kamienie jubilerskie, Kamienie półszlachetne,
Kasetki na biżuterię [szkatułki], Kasety do prezentacji wyrobów jubilerskich, Kolczyki, Koperty do zegarków, Koraliki do wyrobu biżuterii,
Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki do zegarków, Naszyjniki [biżuteria],
Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), Obudowy zegarów, Odznaki z metali szlachetnych, Osm, Ozdoby z gagatu,
Ozdoby z żółtego bursztynu, Pallad, Paski do zegarków, Perły [biżuteria], Perły z ambroidu [prasowana żywica], Perydot, Pierścionki [biżuteria], Platyna [metal], Popiersia z metali szlachetnych, Srebrne nici
[biżuteria], Srebro, nieprzetworzone lub kute, Szpilki [biżuteria], Szpilki biżuteryjne do kapeluszy, Szpilki do krawatów, Szpilki ozdobne, Zapięcia do biżuterii, Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do kółek na klucze,
Zegarki, Złote nici [biżuteria], Złoto, nieprzetworzone lub kute, Zwijane etui na biżuterię, 35 Dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Marketing internetowy, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizacja
konkursów w celach reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w internecie, Promocja online sieci komputerowych i stron
internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe w dziedzinie
optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi promocyjne i reklamowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach
internetowych, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji
handlowych z internetowych baz danych, Organizacja subskrypcji
usług internetowych, Organizowanie aukcji internetowych, Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu
danych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie katalogów witryn
internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę
towarów i usług, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Marketing
ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania,
Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowanie
targów handlowych, Pokazy towarów, Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Publikowanie
tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych,
Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Rekrutacja
personelu, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami,
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie
stoisk handlowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich.
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(111) 348668
(220) 2021 08 17
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732)	SŁOMIŃSKI DANIEL CMS, Wasilków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLUENT SOURCE
(540)
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(210) 532787

27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, 16 kleje do materiałów
piśmiennych i do celów domowych.
(111) 348672
(220) 2021 08 05
(210) 532394
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732) MAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Podlaski Kurnik
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 Smary.
(111) 348669
(220) 2021 08 17
(210) 532793
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) KUSTRA MATYLDA BREAD MORNING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bread Morning
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi.
(111) 348670
(220) 2021 08 18
(210) 532801
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732)	SUPERCAR CLUB POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUPERCAR CLUB
(540)

(531) 24.01.03, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 39 Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Wypożyczanie
pojazdów rekreacyjnych, Wypożyczanie pojazdów, zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek, Organizowanie transportu
i podróży, Organizowanie wypożyczania pojazdów, Organizowanie
wynajmu samochodów, Planowanie i organizowanie podróży, 41
Organizowanie fanklubów, Organizowanie imprez i zawodów sportowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie rajdów, tras i wyścigów samochodowych, Usługi w zakresie rozrywki sportowej, Usługi
w zakresie edukacji sportowej, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi rozrywkowe związane ze sportem.
(111) 348671
(220) 2007 01 09
(210) 319962
(151) 2021 11 15
(441) 2007 04 16
(732)	ALTECO CHEMICAL PTE LTD, SINGAPORE (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUPER STRONG SUPER GLUE ALTECO
(540)

(591) biały, żółty, czerwony, czarny, niebieski, beżowy
(531) 02.09.14, 10.03.10, 11.03.01, 12.01.01, 18.01.07, 20.01.17,

(591) czarny, żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy,
jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski, jasnozielony, zielony,
ciemnozielony
(531) 03.07.03, 07.03.11, 05.13.01, 05.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 19 Kurniki niemetalowe, 31 Karmy i pasze dla zwierząt,
Świeże zioła, Świeże owoce, Surowe warzywa, Zwierzęta gospodarskie, Żywe kury, Kurczęta, Ściółka dla zwierząt, Nasiona, Sadzonki,
Krzewy, Młode drzewka.
(111) 348673
(220) 2021 08 05
(210) 532379
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732) RELAB CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PATCHER
(510), (511) 25 Czapki z daszkiem, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Dresy ortalionowe, Dżinsy,
Eleganckie spodnie, Koszulki bez rękawów, Krótkie spodnie, Kurtki,
Legginsy, Odzież, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież męska,
Odzież sportowa, T-shirty z krótkim rękawem, Topy [odzież], Ubrania
codzienne, Buty damskie, Buty sportowe, Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie dla mężczyzn, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 26
Aplikacje [pasmanteria], Artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici,
Dekoracja artykułów tekstylnych (łaty przyklejane na gorąco do-)
[artykuły pasmanteryjne], Aplikacje z tkanin [pasmanteria], Dodatki
do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Emblematy wyszywane, Haftki, Haftki [artykuły pasmanteryjne], Haftowane łaty do odzieży, Hafty, Łaty do odzieży, Łaty haftowane, Łaty
przyklejane na gorąco, Ozdobne łaty przylepne do kurtek, Ozdobne łaty z materiału, Ozdobne plakietki, Ozdoby do obuwia, Ozdoby
do ubrań, Zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], 35 Reklama i marketing, Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, Organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów
w mediach w celu ich sprzedaży, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i wysyłkowego oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż
on-line) następujących towarów: czapki z daszkiem, bluzki, bluzy
dresowe, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, dresy ortalionowe, dżinsy, eleganckie spodnie, koszulki bez rękawów,
krótkie spodnie, kurtki, legginsy, odzież, odzież codzienna, odzież
damska, odzież męska, odzież sportowa, T-shirty z krótkim rękawem,
topy [odzież], ubrania codzienne, buty damskie, buty sportowe, obuwie, obuwie codzienne, obuwie dla mężczyzn, części odzieży, obuwia i nakryć głowy, aplikacje [pasmanteria], artykuły pasmanteryjne
z wyjątkiem nici, dekoracja artykułów tekstylnych (łaty przyklejane
na gorąco do-) [artykuły pasmanteryjne], aplikacje z tkanin [pasmanteria], dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne, emblematy wyszywane, haftki, haftki [artykuły pasmanteryjne], haftowane łaty do odzieży, hafty, łaty do odzieży, łaty haftowane, łaty przyklejane na gorąco, ozdobne łaty przylepne do kurtek,
ozdobne łaty z materiału, ozdobne plakietki, ozdoby do obuwia,
ozdoby do ubrań, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek
lub łańcuszków], 40 Aplikacja motywów na tkaniny, Aplikacja monogramów na odzież, Drukowanie znaczków, Hafciarstwo, Haftowanie,
Nadruk wzorów na tkaninach, Nakładanie aplikacji na tkaniny, Usługi
krawieckie.
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(111) 348674
(220) 2021 07 07
(210) 531199
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 23
(732) KRYSZTOFIEC KAROL KOCHAM ROBOTY, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KochamRoboty.pl
(540)

(591) ciemnoszary, niebieski, biały
(531) 04.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe, Sprzęt komputerowy, Sprzęt do przetwarzania danych, Komputery, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia
do transmisji, Urządzenia do reprodukcji obrazów, Magnetyczne
nośniki danych, płyty do nagrań, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, Cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Sprzęt telekomunikacyjny,
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie multimedialne
do rozgrywania gier, Interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, Oprogramowanie interaktywne
oparte na sztucznej inteligencji, 16 Papier i karton, Materiały drukowane, Materiały do introligatorstwa, Fotografie, Papierowe artykuły
piśmienne, Artykuły papiernicze do pisania, Materiały drukowane
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze, Torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, Kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, Materiały do rysowania, Materiały przeznaczone dla artystów, Pisaki z końcówką pędzelkową, Materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, Arkusze informacyjne,
Papier w arkuszach-artykuły piśmienne, Naklejki, Notesy, Podstawki
do długopisów i ołówków, Podręczniki pomocnicze do nauki, Publikacje edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały
edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Torby
papierowe, 41 Nauczanie, Edukacja-nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Testy edukacyjne, Usługi edukacyjne,
Medyczne usługi edukacyjne, Usługi egzaminowania-edukacyjne,
Skomputeryzowane szkolenia, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie oświaty-nauczanie, Usługi trenerskie, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Wydawanie czasopism,
Wydawanie biuletynów, Wydawanie audiobooków, Wydawanie
publikacji medycznych, Wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, Publikacja i wydawanie prac naukowych związanych
z technologią medyczną, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych,
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów
dydaktycznych, Wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych,
Produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do pobrania,
Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji online nie do pobrania, Organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów, szkoleń, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi nauki na odległość świadczone online.
(111) 348675
(220) 2021 07 07
(210) 531198
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 23
(732) KRYSZTOFIEC KAROL KOCHAM ROBOTY, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) KLUB MŁODYCH PROGRAMISTÓW
ProgramowaniePrzyjazneDziecku.pl
(540)

(591) czarny, zielony, beżowy, brązowy, fioletowy, niebieski, biały
(531) 04.03.03, 02.05.02, 02.05.03, 01.01.03, 26.01.03, 26.01.14,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe, Sprzęt komputerowy, Sprzęt do przetwarzania danych, Komputery, Urządzenia do nagrywania, Urządzenia
do transmisji, Urządzenia do reprodukcji obrazów, Magnetyczne
nośniki danych, płyty do nagrań, Płyty kompaktowe, Płyty DVD, Cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Sprzęt telekomunikacyjny,
Peryferyjne urządzenia komputerowe, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne oprogramowanie multimedialne
do rozgrywania gier, Interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, Oprogramowanie interaktywne
oparte na sztucznej inteligencji, 16 Papier i karton, Materiały drukowane, Materiały do introligatorstwa, Fotografie, Papierowe artykuły
piśmienne, Artykuły papiernicze do pisania, Materiały drukowane
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania jako artykuły papiernicze, Torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, Kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, Materiały do rysowania, Materiały przeznaczone dla artystów, Pisaki z końcówką pędzelkową, Materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, Arkusze informacyjne,
Papier w arkuszach-artykuły piśmienne, Naklejki, Notesy, Podstawki
do długopisów i ołówków, Podręczniki pomocnicze do nauki, Publikacje edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały
edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Torby
papierowe, 41 Nauczanie, Edukacja-nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia edukacyjne, Testy edukacyjne, Usługi edukacyjne,
Medyczne usługi edukacyjne, Usługi egzaminowania-edukacyjne,
Skomputeryzowane szkolenia, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie oświaty-nauczanie, Usługi trenerskie, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Wydawanie czasopism,
Wydawanie biuletynów, Wydawanie audiobooków, Wydawanie
publikacji medycznych, Wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, Publikacja i wydawanie prac naukowych związanych
z technologią medyczną, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych,
Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Wypożyczanie materiałów
dydaktycznych, Wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych,
Produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań audio i video
oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do pobrania,
Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji online nie do pobrania, Organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, Organizowanie i prowadzenie wykładów, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów, szkoleń, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą Internetu czy ekstranetów, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi nauki na odległość świadczone online.
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(111) 348676
(220) 2021 07 06
(210) 531194
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 30
(732) MIEJSKI KLUB SPORTOWY CRACOVIA SPORTOWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KS CRACOVIA NAJSTARSZY KLUB SPORTOWY W POLSCE
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 24.07.01, 25.05.05, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Etui na smartfony, Etui na okulary, Maski ochronne
przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne,
do pobrania, 14 Puchary pamiątkowe, Medale, Breloczki do kluczy,
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Puchary z metali szlachetnych, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Artykuły papiernicze do pisania, Czasopisma, Foldery, Publikacje periodyczne drukowane, Dekoracje z papieru-flagi, Podkładki
na biurko, 18 Torby, Plecaki, Portfele, Etui na klucze, Teczki, 21 Kubki,
Statuetki, 25 Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, Koszulki piłkarskie,
Obuwie piłkarskie, Repliki kompletów piłkarskich, Znaczniki-narzutki
piłkarskie, Maski ochronne jako odzież, Akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych towarów, ujęte w tej klasie, 28 Artykuły
i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry sportowe,
35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi menedżerskie dla sportowców, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: etui
na smartfony, etui na okulary, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, puchary pamiątkowe,
medale, breloczki do kluczy, biżuteria i wyroby jubilerskie, puchary
z metali szlachetnych, materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, artykuły papiernicze do pisania,
czasopisma, foldery, publikacje, periodyczne drukowane, dekoracje
z papieru-flagi, podkładki na biurko, Usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: torby,
plecaki, portfele, etui na klucze, teczki, kubki, statuetki, nakrycia
głowy, odzież, obuwie, koszulki piłkarskie, obuwie piłkarskie, repliki
kompletów piłkarskich, znaczniki-narzutki piłkarskie, maski ochronne jako odzież, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, ujęte w tej klasie, artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, gry sportowe, 41 Szkolenie sportowe, Usługi
sportowe, Obozy sportowe, Usługi rozrywkowe, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych i sportowych, Rozrywka w postaci meczów piłkarskich, Usługi akademii piłkarskich, Organizacja rezerwacji
biletów na imprezy sportowe, Wynajmowanie obiektów sportowych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Prowadzenie imprez
sportowych na żywo, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne.
(111) 348677
(220) 2021 07 06
(210) 531184
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 30
(732) MIEJSKI KLUB SPORTOWY CRACOVIA SPORTOWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CRACOVIA NAJSTARSZY KLUB SPORTOWY W POLSCE
(510), (511) 9 Etui na smartfony, Etui na okulary, Maski ochronne
przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, Interaktywne publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne,
do pobrania, 14 Puchary pamiątkowe, Medale, Breloczki do kluczy,
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Puchary z metali szlachetnych, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Artykuły papiernicze do pisania, Czasopisma, Foldery, Publikacje periodyczne drukowane, Dekoracje z papieru-flagi, Podkładki
na biurko, 18 Torby, Plecaki, Portfele, Etui na klucze, Teczki, 21 Kubki,
Statuetki, 25 Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, Koszulki piłkarskie,
Obuwie piłkarskie, Repliki kompletów piłkarskich, Znaczniki-narzutki

piłkarskie, Maski ochronne jako odzież, Akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych towarów, ujęte w tej klasie, 28 Artykuły
i sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry sportowe,
35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi menedżerskie dla sportowców, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: etui
na smartfony, etui na okulary, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, puchary pamiątkowe,
medale, breloczki do kluczy, biżuteria i wyroby jubilerskie, puchary
z metali szlachetnych, materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, artykuły papiernicze do pisania,
czasopisma, foldery, publikacje, periodyczne drukowane, dekoracje
z papieru-flagi, podkładki na biurko, Usługi w zakresie sprzedaży
hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: torby,
plecaki, portfele, etui na klucze, teczki, kubki, statuetki, nakrycia
głowy, odzież, obuwie, koszulki piłkarskie, obuwie piłkarskie, repliki
kompletów piłkarskich, znaczniki [narzutki] piłkarskie, maski ochronne jako odzież, akcesoria i części do wszystkich wyżej wymienionych
towarów, ujęte w tej klasie, artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, gry sportowe, 41 Szkolenie sportowe, Usługi
sportowe, Obozy sportowe, Usługi rozrywkowe, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych i sportowych, Rozrywka w postaci meczów piłkarskich, Usługi akademii piłkarskich, Organizacja rezerwacji
biletów na imprezy sportowe, Wynajmowanie obiektów sportowych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, Prowadzenie imprez
sportowych na żywo, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia rozrywkowe, sportowe i kulturalne.

(111) 348678
(220) 2021 07 01
(210) 531005
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732)	SŁOWO NIEZALEŻNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) niezależna.pl
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, interaktywne bazy danych,
oprogramowanie aplikacyjne mobilne i internetowe, Aplikacje do pobrania, w tym na smartfony, biurowe i biznesowe, do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, oprogramowanie
do aplikacji internetowych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, Aplikacje do pobrania na telefony komórkowe, do zarządzania danymi, Aplikacje na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Oprogramowanie, Programy na smartfony, 16
Dzienniki, gazety, książki, naklejki, czasopisma i papierowe dodatki
do nich, materiały szkoleniowe, 38 Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo,
Udostępnianie elektronicznych łączy dźwiękowych, Udostępnianie
komputerowej bazy danych, Usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, Usługi w zakresie przekierowywania do stron internetowych, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Zapewnianie
dostępu i wynajem czasu dostępu do komputerowych baz danych,
Zapewnianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie dostępu
do baz danych, Zapewnianie dostępu do baz danych w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych
elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, Zapewnianie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie
dostępu do elektronicznego rynku, portalu w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie,
Udostępnianie forów internetowych online, Zapewnianie dostępu
do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform
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handlu elektronicznego w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform internetowych w celu wymiany zdjęć cyfrowych, Zapewnianie
dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, Udostępnianie forów internetowych online, Zapewnianie dostępu do portalu
internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu do stron w elektronicznej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu do stron internetowych lub wszelkich innych sieci komunikacyjnych, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych
online, Zapewnianie dostępu do witryn elektronicznych, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści audio za pośrednictwem
Internetu, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej i stron online zawierających informacje na szeroki wachlarz tematów, Zapewnianie i wynajmowanie
czasu dostępu do komputerowych baz danych, Zapewnianie użytkownikom dostępu do wyszukiwarek, Zapewnianie użytkownikom
dostępu do informacji w Internecie, Zapewnianie bezpiecznej poczty
elektronicznej, Zapewnianie bezprzewodowego transferu danych
przez Internet, Zapewnianie bezprzewodowego elektronicznego
przesyłania obrazów, Zapewnianie bezprzewodowego elektronicznego przesyłania danych, Dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie
wiadomości drogą elektroniczną, Dostarczanie wiadomości i danych
w drodze transmisji elektronicznej, Zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, Dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Bezprzewodowy transfer danych za pośrednictwem cyfrowej
telefonii komórkowej, Elektroniczna transmisja danych, wiadomości
i dokumentów za pomocą terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, Elektroniczna wymiana danych przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii
czatowych, pokojów rozmów, chatroomów oraz forów internetowych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości, danych i plików, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji
przez światową sieć komputerową, Elektroniczna transmisja danych
w ramach światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym
w ramach Internetu, Fora, pokoje rozmów dla serwisów społecznościowych, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Udostępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego,
Komputerowa transmisja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub terminali, Komunikacja za pośrednictwem sieci
światłowodowych, Komputerowa transmisja wiadomości, informacji
i obrazów, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów
rozmów-chatroomów, linii chatowych i forów internetowych, Komunikacja pomiędzy komputerami, Komunikacja przez terminale komputerowe, Komunikacja za pomocą systemów poczty elektronicznej,
Komunikacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali
komputerowych, Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN],
Międzynarodowy transfer danych, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie wiadomości środkami elektronicznymi, Odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, Odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, Poczta
elektroniczna i skrzynki pocztowe, Przesyłanie informacji, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem
usług online, sieci komputerowych oraz Internetu, Przekazywanie informacji i wiadomości za pomocą komputerów, Przekierowanie
wszelkiego rodzaju wiadomości na adresy internetowe-przesyłanie
wiadomości internetowych, Przesyłanie informacji i danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Przesyłanie informacji cyfrowych, Przesyłanie informacji drogą online, Przesyłanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, Przesyłanie poczty elektronicznej-usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektroniczną,
Przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, Przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowej-webmessaging, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, Przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, Elektroniczna retransmisja wiadomości,
Świadczenie usług poczty elektronicznej-email, Świadczenie usług
on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów-chatroom, Telekomunikacyjne usługi dostępowe, Transfer strumieniowy danych,
Transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacyjnych,
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Transmisja danych przez komputery, Transmisja danych wspomagana
komputerowo, Transmisja danych za pomocą środków elektronicznych, Transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych,
Transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, Transmisja i odbiór
wiadomości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych,
Transmisja informacji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi,
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja plików danych, audio, wideo
i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udostępnianych
za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, Transmisja podkastów, Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja strumieniowa danych, Transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie, Transmisja strumieniowa
materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, Transmisja strumieniowa materiałów
audio i wideo w Internecie, Transmisja sygnałów zawierających
dźwięk, obraz i dane, Transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, Transmisja treści multimedialnych przez
Internet, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
Udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów, chatroom
on-line w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, Udostępnianie pokojów rozmów, chatroom on-line dla
serwisów społecznościowych, Udostępnianie pokojów rozmów, chatroomów online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub bazami danych, Udostępnianie
wirtualnych środków umożliwiających użytkownikom komputerów
porozumiewanie się w czasie rzeczywistym, Usługi chat roomów,
Usługi elektronicznej skrzynki pocztowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi elektronicznej wymiany danych, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Usługi transmisji wideo na żądanie, Usługi
transmisyjne w sieci WWW-webcasting, Usługi w zakresie wysyłania,
odbierania i przekierowywania wiadomości elektronicznych, Wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych i obrazów,
Wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci komputerowych,
Transmisja filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych
przez użytkownika, treści audio i informacji multimedialnych za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych
za pośrednictwem Internetu, Podcasting, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Agencje informacyjne, Cyfrowa transmisja
danych za pośrednictwem Internetu, Cyfrowa transmisja głosu, Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów audiowizualnych,
Dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, Elektroniczna transmisja wiadomości i danych, Elektroniczna
transmisja i retransmisja dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, Elektroniczne przesyłanie wiadomości błyskawicznych i danych, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja informacji do celów domowych, Transmisja informacji giełdowych
za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez
kody telematyczne, Transmisja i odbiór-transmisja informacji z baz
danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych,
Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów, mowy,
dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja sieciowa
dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, Usługi agencji prasowej-komunikacja, Usługi agencji prasowych, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Usługi agencji prasowych-przesyłanie wiadomości, Usługi agencji prasowych w zakresie telekomunikacji,
Usługi dźwiękowo-tekstowe-audiotext, Usługi dostępu do telekomunikacji, Usługi elektronicznej agencji prasowej, Usługi gromadzenia
i przesyłania wiadomości, Usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, Usługi komunikacyjne umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Usługi komunikacyjne
w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, Usługi komunikacyjne
za pośrednictwem środków elektronicznych, Usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, Usługi przesyłania danych
dostępne za pomocą hasła, Usługi przesyłania i odbioru wiadomości,
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Usługi przesyłania wiadomości teleksowych transmisja wiadomości
za pośrednictwem mediów elektronicznych, Usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych, 41 Usługi w zakresie publikacji
elektronicznych on-line książek i periodyków, druków, dzienników,
czasopism, poradników, Usługi w zakresie produkcji filmów i nagrań
na taśmach video.

(111) 348679
(220) 2021 06 08
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 02
(732) BRUD BOGUSŁAW PPHU BOLAND, Łąka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Boland 1
(540)

(210) 529935

(591) niebieski, czerwony, czarny, biały
(531) 01.15.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 Gotowa pasza dla zwierząt gospodarskich.
(111) 348680
(220) 2021 08 09
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) WIŚNIEWSKA MARIOLA, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inFO Biz
(540)

(210) 532504

(591) niebieski, czerwony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, Szkolenia dla dorosłych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach edukacyjnych.
(111) 348681
(220) 2021 07 13
(210) 531509
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732)	ALPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fix agd.pl
(540)

(591) żółty, czarny, szary
(531) 11.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Naprawa i konserwacja urządzeń
do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych,
Naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, Naprawa lub konserwacja elektrycz-

nych urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń mrożących, Naprawa lub konserwacja nieelektrycznych urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja urządzeń i instalacji do gotowania, 42 Zarządzanie techniczne
sprzętem gospodarstwa domowego i sprzętem komputerowym.

(111) 348682
(220) 2021 07 16
(210) 531610
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 09
(732) KELFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Główczyce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kelfield Polskie Centrum Agrofotowoltaiki
(510), (511) 1 Wodór (H), 39 Dystrybucja energii odnawialnej, Magazynowanie gazu, Magazynowanie paliw gazowych, Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie wodoru, Transport gazu,
Transport paliw gazowych, Transport wodoru, 40 Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii elektrycznej, Wytwarzanie elektryczności
z energii słonecznej, Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
(111) 348683
(220) 2020 06 15
(210) 514738
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 12
(732) Mixit s.r.o., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) MIXIT
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], algi
do żywności dla ludzi, aloes spożywczy, jaja ptasie i produkty z jaj,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), chipsy bananowe, chipsy z juki, batoniki na bazie
orzechów będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców
będące zamiennikami posiłków, batoniki na bazie owoców i orzechów,
batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie orzechów, batony spożywcze na bazie soi, białka jaj w proszku, soja [przetworzona], chipsy jabłkowe, chipsy na bazie warzyw, chipsy sojowe, chipsy warzywne, chipsy
z batatów fioletowych, chipsy z jarmużu, chipsy ziemniaczane, chipsy
o niskiej zawartości tłuszczu, chipsy z manioku, cytryny, przetworzone,
czarne porzeczki, przetworzone, żelatyna, dżemy, kompoty, owoce
i warzywa do smarowania, dżemy i marmolady owocowe, pasta z orzechów laskowych, orzechy ziemne przetworzone, daktyle, owoce gotowane, figi, owoce glazurowane, gotowe produkty z warzyw, płatki
jabłkowe, nasiona jadalne, jadalne nasiona słonecznika, jądra orzechów włoskich, jogurt, jogurt sojowy, jogurt z mleka koziego, jogurty,
jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty smakowe, orzechy jadalne, kandyzowane przekąski owocowe, kandyzowane owoce, kokos przetworzony, kompozycje owoców przetworzonych, wiórki kokosowe, płatki
kokosowe, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, konserwowane warzywa, owoce konserwowane, orzechy konserwowane, soja
konserwowa do użytku spożywczego, orzechy łuskane, mielone orzechy, warzywa mrożone, mrożone owoce, owoce marynowane, miąższ
owoców, skórki owocowe, chipsy owocowe, orzechy preparowane,
rodzynki, nasiona przetworzone, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców suszonych, sułtanki, suszone owoce, orzechy suszone,
suszona soja, liofilizowane warzywa, owoce przetworzone, gotowane
owoce, lukrowane (owoce-), gotowane orzechy, produkty z suszonych
owoców, owoce konserwowane w słoikach, warzywa suszone, warzywa gotowane, przeciery warzywne, warzywa przetworzone, korzenie
przetworzone, rośliny strączkowe przetworzone, orzechy przetworzone, 30 banany w cieście, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, syropy i melasa, słodkie polewy i nadzienia, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
napoje kakaowe gotowe do picia, kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], kawa liofilizowana, batony zbożowe i energetyczne, herbatniki, cukierki, batony i guma do żucia, ciastka zbożowe do spożycia
przez ludzi, preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, preparaty
zbożowe składające się z otrębów, preparaty zbożowe składające się
z otrębów z owsa, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, produkty
zbożowe w postaci batonów, batony na bazie granoli, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki na bazie pszenicy, batony czekoladowe,
batony gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony sezamowe,
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przekąski na bazie wafli ryżowych, batoniki na bazie nasion, batoniki
zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców [wyroby
cukiernicze], brownie [ciastka czekoladowe], herbatniki zbożowe
do spożycia przez ludzi, papier jadalny, wafelki, herbatniki zawierające
owoce, wyroby cukiernicze z czekolady, czekolada, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, pasty czekoladowe [do smarowania],
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzechy w polewie czekoladowej, orzechowe wyroby cukiernicze, żywność zawierająca kakao
pako główny składnik], artykuły żywnościowe zawierające czekoladę
[jako podstawowy składnik], budyń ryżowy, chrupki z pełnego ziarna
pszenicy, chrupki zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], chipsy kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy kukurydziane o smaku warzyw, chipsy ryżowe, przekąski na bazie zbóż, przekąski
na bazie ryżu, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski wytwarzane z muesli, przekąski wykonane z pszenicy, chrupki
ryżowe, ciastka owsiane, zboża, mąka, ryż, wyciskane produkty spożywcze z ryżu, płatki z naturalnego ryżu, płatki śniadaniowe, owsianka
i grysik, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki zbożowe gotowe do spożycia, muesli, muesli składające się głównie z preparatów zbożowych,
płatki śniadaniowe, owsianka, desery z muesli, płatki kukurydziane,
mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, wyciskane produkty spożywcze z pszenicy, jęczmień do spożycia przez ludzi, zboża
przetworzone do spożycia przez ludzi, mąka owsiana spożywcza, płatki owsiane i pszeniczne, produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, żywność wytwarzana z opiekanych
ziaren zbożowych, preparaty z otrębów do spożycia przez ludzi, sago,
zboża przetworzone, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, rośliny, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, drzewa
i produkty leśne, słód i zboża nieprzetworzone, sezam jadalny, nieprzetworzony, trzcina cukrowa, rośliny suszone, kukurydza, migdały
[owoce], nieprzetworzone brzoskwinie, nieprzetworzone cytryny, nieprzetworzone czarne borówki, nieprzetworzone daktyle, nieprzetworzone jagody, nieprzetworzone kokosy, nieprzetworzone morele, nieprzetworzone nasiona chia, nieprzetworzone nasiona oleiste,
nieprzetworzone oliwki, nieprzetworzone orzechy, nieprzetworzone
orzeszki ziemne, nieprzetworzone owoce, nieprzetworzone pomarańcze, nieprzetworzone pomidory, nieprzetworzone produkty ogrodnicze, nieprzetworzone produkty akwakultury, nieprzetworzone produkty leśne, nieprzetworzone siemię lniane, nieprzetworzone sorgo,
nieprzetworzone szparagi, nieprzetworzone uprawne rośliny cukrowe, nieprzetworzone warzywa, nieprzetworzone wodorosty jadalne,
nieprzetworzone wodorosty morskie jadalne, nieprzetworzone zboża,
nieprzetworzone ziarna do jedzenia, nieprzetworzone zioła, nieprzetworzony czosnek, nieprzetworzony imbir, nieprzetworzony owies,
produkty leśne nie ujęte w innych klasach, produkty rolne (nieprzetworzone), 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe ekstrakty z owoców używane
do sporządzania napojów, bezalkoholowe gazowane napoje na bazie
soków owocowych, bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne
niż do użytku medycznego], bezalkoholowe napoje gazowane, bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, bezalkoholowe napoje słodowe, bezalkoholowe napoje zawierające soki
warzywne, bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe wyciągi z owoców, bezalkoholowy gazowany napój imbirowy,
bezalkoholowy jabłecznik, imitacja piwa, koktajle bezalkoholowe,
koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], koktajle owocowe, bezalkoholowe, koncentraty do sporządzania napojów bezalkoholowych,
koncentraty do sporządzania napojów owocowych, koncentraty soków owocowych, korzenne piwa, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji napojów, bezmleczne substytuty mleka
[napoje], aromatyzowane napoje gazowane, wody, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie soku z imbiru, napoje na bazie soku z winogron, napoje na bazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie
wędzonych śliwek, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające,
napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe: napoje owocowe
niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje półmrożone, napoje proteinowe, napoje
serwatkowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych
i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje
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warzywne, napoje węglowodanowe, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z fasoli mung, napoje z guaraną, napoje z sokiem ananasowym, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego,
napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, napoje zawierające witaminy, niegazowane napoje bezalkoholowe, oczyszczona woda pitna.

(111) 348684
(220) 2019 12 16
(210) 508145
(151) 2021 12 01
(441) 2020 03 16
(732)	AMIDEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Skowronek
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa oraz z wyłączeniem win.
(111) 348685
(220) 2021 03 17
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) DĘBOWSKA PAULINA, Warszawa (PL);
JANGAS MARCIN, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HYGGLI
(540)

(210) 526209

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.24, 24.17.08,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji
wodnych i gazowych, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, 20 Drabiny
i ruchome schody, niemetalowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe,
Zawory, niemetalowe, Dopływy wody [zawory z tworzyw sztucznych] do rurociągów, Odpływy wody [zawory z tworzyw sztucznych]
do rurociągów, Spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, Trzpienie
[zawory], nie z metalu, do użytku z pojemnikami, Trzpienie [zawory],
niemetalowe do użytku z beczułkami, Zawory ceramiczne uruchamiane ręcznie, inne niż części maszyn, Zawory do regulacji przepływu wody wykonane z tworzyw sztucznych, Zawory do regulacji
przepływu wody [z tworzyw sztucznych] do rurociągów, Zawory
jednokierunkowe wykonane z tworzyw sztucznych [inne niż części maszyn], Zawory kątowe z tworzyw sztucznych, inne niż części
maszyn, Zawory motylkowe niemetalowe [inne niż części maszyn],
Zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, Zawory niemetalowe
[krany] do kontroli wypływu płynu z beczułek, Zawory niemetalowe
[kurki] do kontroli wpływu płynu do beczek, Zawory niemetalowe
[kurki] do kontroli wpływu cieczy do beczek, Zawory niemetalowe
[kurki] do kontrolowania wypływu płynu z beczek, Zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, Zawory z tworzyw sztucznych niebędące częściami maszyn, Zawory z tworzywa sztucznego [inne niż
do celów medycznych lub jako części maszyn], Zawory zwrotne wykonane z tworzyw sztucznych [inne niż części maszyn], Drążki do zasłon prysznicowych, Drążki podwieszane niemetalowe do wieszania
przedmiotów, Drążki prysznicowe, Drążki prysznicowe do zasłon, Elementy napinające, niemetalowe [napinacze], Formy gipsowe do odlewania materiałów ceramicznych, Gałki ceramiczne, Gałki do drzwi,
niemetalowe, Haczyki do ścian z materiałów niemetalowych, Haczyki na zasłony prysznicowe, Haki niemetalowe, Kółka do zasłon, Kółka
do zasłon prysznicowych, Maty wyjmowane do zlewów, Niemetalowe haczyki łazienkowe, Niemetalowe haczyki na ręczniki, Niemetalowe haczyki wkręcane, wygięte, Niemetalowe korki do wanien,
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Podkładki z tworzyw sztucznych, Poręcze do wanien, niemetalowe,
Poręcze niemetalowe, Poręcze prysznicowe, niemetalowe, Przyssawki z tworzyw sztucznych, Uchwyty do wanny, niemetalowe, Uchwyty
przyssawkowe [mocowania], Wkładki do zlewozmywaków, Zatyczki
do umywalek, niemetalowe, Zatyczki do umywalek z materiałów niemetalowych, Zatyczki do wanien, nie z metalu, Zatyczki do zlewów,
nie z metalu, Zawieszki do luster, niemetalowe . 		
(551) wspólne prawo ochronne

(540)

(111) 348686
(220) 2021 05 10
(210) 528612
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732)	SUPRERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eraqua
(540)

(591) czarny, szary
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Urządzenia do uzdatniania wody, Urządzenia
do zmiękczania wody, Instalacje do uzdatniania wody, Instalacje
do zmiękczania wody.
(111) 348687
(220) 2014 02 11
(151) 2021 12 16
(441) 2014 05 26
(732) BSH Hausgeräte GmbH, Monachium (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JuiceMaker ONE
(540)

(210) 424732

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 7 elektryczne urządzenia kuchenne zwłaszcza do przygotowywania soku.

(591) czerwony, biały, beżowy, brązowy, czarny, niebieski, żółty,
pomarańczowy
(531) 05.03.13, 08.05.03, 09.07.17, 05.01.03, 05.01.05, 25.01.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, kabanosy.
(111) 348690
(220) 2021 08 04
(210) 532368
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732)	LACH RAFAŁ ARL MEBLE, Ożarów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Arl-meble
(540)

(111) 348688
(220) 2021 05 10
(210) 528613
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732)	SUPRERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ERAQUA
(510), (511) 11 Urządzenia do uzdatniania wody, Urządzenia
do zmiękczania wody, Instalacje do uzdatniania wody, Instalacje
do zmiękczania wody.

(591) fioletowy, szary, biały
(531) 26.01.02, 26.01.18, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Biurka z regulacją wysokości, Biurka modułowe [meble], Biurka i stoły,
Biurka do celów biurowych, Biurka, Biblioteczki [regały na książki],
Blaty [części mebli], Blaty na szafki, Blaty stołowe, Blaty wierzchnie
do szafek, Meble biurowe, Meble biurowe metalowe, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Szafki na materiały biurowe [meble], 35
Usługi w zakresie czynności biurowych, Biura [Wynajmowanie maszyn i urządzeń dla-], Wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie wyposażenia biurowego w obiektach do co-workingu.

(111) 348689
(220) 2020 08 24
(210) 517425
(151) 2021 11 25
(441) 2021 07 26
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOS Z NADZIENIEM O SMAKU
MEKSYKAŃSKIM BEZ DODATKU FOSFORANÓW

(111) 348691
(220) 2021 08 02
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732)	NMORTGAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKMNGRADE.COM

(210) 532231
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(540)

(732)	GÖHL DOROTA F.U. WOLDOR, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINUM VERITUM
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.25
(510), (511) 42 Audyt jakości, Badanie jakości produktów, Certyfikacja [kontrola jakości], Kontrola jakości, Kontrola jakości dla osób
trzecich, Kontrola jakości wytworzonych produktów, Ocena jakości,
Ocena jakości produktów, Potwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, Potwierdzanie autentyczności w dziedzinie dzieł sztuki, Potwierdzanie autentyczności antyków, Sprawdzanie jakości, Stwierdzanie
autentyczności dzieł sztuki, Stwierdzanie autentyczności obrazów,
Stwierdzanie autentyczności znaczków, Testowanie, analiza i ocena towarów osób trzecich do celów certyfikacji, Testowanie jakości
produktów do celów certyfikacji, Testowanie papieru, Testowanie
produktów w ramach kontroli jakości, Testy jakości, Usługi kontroli
jakości i uwierzytelniania, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub standardów.
(111) 348692
(220) 2021 07 28
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) KONARSKI DARIUSZ DAR-VIT, Jagodnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DARVIT NATURALNE WĘDLINY
(540)

(210) 532083

(591) brązowy, jasnobeżowy
(531) 01.01.05, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Musy na bazie mięsa, Pasty z wątróbki, Pasztet mięsny,
Pasztet z gęsich wątróbek, Pasztet z kurczaka, Pasztet z wątróbki,
Drób, Części indyka, Filety z piersi kurczaka, Frankfurterki, Galaretki
mięsne, Golonka, Indyk, Kaszanka, Kiełbasa swojska, Kiełbaski Bratwurst, Kiełbaski do hot-dogów, Kiełbasy, Kiełbaski wieprzowe, Galarety mięsne, Gęś pieczona, Kawałeczki bekonu, Kawałki kurczaka,
Kiełbasa pepperoni, Kiełbasy wędzone, Kiełbasy z kurczaka, Konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, Konserwy drobiowe, Konserwy
mięsne, Konserwy z wołowiny, Kotlety wieprzowe, Kurczak, Kurczak
liofilizowany, Liofilizowane mięso, Mielonki (konserwy), Mięsa wędzone, Mięso gotowane, Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny,
Mięso kacze, Mięso kiełbasiane, Mięso liofilizowane, Mięso pieczone, Mięso solone, Mięso świeże, Mięso w puszce [konserwy], Mięso
wędzone, Mięso z indyka, Mortadela, Paczkowane mięso, Pastrami,
Peklowana wołowina w puszce, Pieczeń wołowa, Pieczone kaczki,
Pieczony drób, Pieczony kurczak, Produkty z indyka, Przetworzone
produkty mięsne, Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, Salceson, Schab wieprzowy, Salami, Siekana wołowina peklowana, Skrzydełka kurczaka, Smażone mięso, Steki wołowe, Steki wieprzowe,
Steki z mięsa, Surowe kiełbasy, Suszona kiełbasa, Suszona wołowina
w paskach, Suszone mięso, Świeży drób, Świeży indyk, Świeży kurczak, Szarpana wieprzowina, Szarpana wołowina, Szarpany kurczak,
Szynka, Udka z kurczaka, Wątroba, Wędliny, White pudding [rodzaj
kaszanki bez krwi], Wieprzowina, Wieprzowina konserwowa, Wieprzowina konserwowana, Wieprzowina pieczona, Wołowina, Wołowina gotowa do spożycia.
(111) 348693
(151) 2021 12 16

35

(220) 2021 03 26
(441) 2021 08 30

(210) 525258

(591) biały, czarny
(531) 19.07.01, 19.07.25, 27.05.01, 26.03.01, 26.04.02
(510), (511) 35 Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego
w odniesieniu do napojów, Usługi handlu detalicznego w zakresie
żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi
z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z artykułami
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek
zawierających piwo, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem
pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
globalnych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z mięsem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z lodami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z sorbetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi z wyjątkiem piwa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze środkami spożywczymi .
(111) 348694
(220) 2021 02 12
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) MACHOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)

(210) 524518
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(540) (znak słowny)
(540) ROLLSCHOOL
(510), (511) 41 Nauka jeżdżenia na rolkach, usługi szkoleniowe dotyczące jazdy na rolkach, organizowanie pokazów jazdy na rolkach, wynajem sprzętu sportowego, Usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, organizowanie i prowadzenie kursów,
szkoleń i pokazów w zakresie kultury fizycznej, ćwiczeń gimnastycznych, Edukacja w dziedzinie aktywności fizycznej, edukacja w dziedzinie ekologii, promocja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu
życia, propagowanie zdrowego stylu życia, Usługi trenerskie, Organizowanie imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych, organizowanie obozów
sportowych, organizowanie wyjazdów sportowych i rekreacyjnych.
(111) 348695
(220) 2021 01 19
(210) 523298
(151) 2021 12 09
(441) 2021 08 23
(732) FREMANTLEMEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RÓWNI SOBIE
(510), (511) 9 Klisze kinematograficzne, Filmy rysunkowe animowane,
Naświetlone taśmy filmowe, Filmy kinematograficzne, naświetlone,
Nagrania magnetyczne, Nagrania optyczne, Nagrania magnetyczno-optyczne, Nagrania w formie stałej, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania, Książki i publikacje elektroniczne, Programy komputerowe-software do gier elektronicznych do pobrania przez Internet
i za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, Dyski i publikacje
multimedialne, Nagrania i publikacje multimedialne, Dyski do odczytu
laserowego, Dyski i publikacje wideo, Oprogramowanie komputerowe,
Programy komputerowe, Nagrania cyfrowe, Nośniki do przenoszenia zapisu dźwiękowego i/lub wizyjnego i/lub danych i/lub informacji, Aparaty
i urządzenia do nagrywania i/lub reprodukcji dźwięków i/lub obrazów
wideo i/lub informacji, Hologramy, Dyskietki, Nagrania dźwiękowe, Nagrane dyskietki, Dyski do nagrywania, Płyty kompaktowe, Płyty gramofonowe, Taśmy audio, Kasety magnetofonowe, Taśmy wideo, Dyski laserowe, Płyty kompaktowe-interaktywne dyski CD-ROM, Cyfrowe dyski
wideo, Aparaty i narzędzia komunikacyjne, Telefony, Mobilne urządzenia
telefoniczne, Ładowarki, Ładowarki do telefonów komórkowych, Zestawy bezprzewodowe do telefonów komórkowych, Oprogramowanie gier
komputerowych do użycia na telefonach komórkowych i przenośnych,
Szafy karaoke, Części i osprzęt wszystkich wyżej wymienionych towarów,
Nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD oraz inne nośniki elektroniczne
i cyfrowe obejmujące gry, Dyski multimedialne i publikacje elektroniczne do pobierania, Nagrania multimedialne i publikacje elektroniczne
do pobierania, Dyski wideo i publikacje elektroniczne do pobierania, 38
Usługi nadawania programów telewizyjnych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja programów radiowych, Nadawanie programów
telewizji satelitarnej, Telewizja kablowa, Łączność telefoniczna, Interaktywne usługi telefoniczne, Usługi w zakresie przesyłania wiadomości
przez telefon, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem fal radiowych,
telefonów, Internetu, sieci globalnych, kabli, satelity, mikrofal i sieci
elektrycznej, Usługi telefoniczne, 41 Usługi rozrywkowe, Publikowanie, rozrywka, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych,
radiowych, kablowych, satelitarnych i internetowych, Produkcja, prezentacja i wypożyczanie programów telewizyjnych i radiowych, filmów
kinowych, widowisk, programów telewizji kablowej, satelitarnej oraz
nagrań dźwiękowych i wideo oraz udostępnianie programów internetowych nie do pobrania, Interaktywne konkursy telefoniczne, Zapewnianie
i dostarczanie rozrywki za pośrednictwem radia, telewizji, satelity, łączy
kablowych, telefonu, sieci komputerowej i Internetu, Organizowanie
spektakli, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych i nagranych spektakli,
filmów, występów radiowych i telewizyjnych, Produkcja taśm wideo
i dysków wideo, Radiowe programy rozrywkowe, Telewizyjne programy
rozrywkowe, Rozrywka kinowa, Rozrywka teatralna, Pokazy gier, Usługi rozrywki telewizyjnej obejmujące telefoniczny udział publiczności,
Rozrywka interaktywna przystosowana do telefonów komórkowych,
Gry internetowe, Obsługa loterii i gier losowych, Usługi w zakresie gier
rozrywkowych, Obsługa kasyn, Obsługa salonów gier, Usługi kasyna,
Gry karciane i turnieje w kasynach, Zawody, konkursy, gry i lub widowiska, Loterie, Świadczenie którychkolwiek z wyżej wymienionych usług
na telefony komórkowe, poprzez sieci mobilne, komunikację satelitarną,
za pośrednictwem mikrofal lub poprzez inne media elektroniczne, cyfrowe i analogowe, na żywo, elektronicznie, poprzez sieci komputerowe,
poprzez Internet, on-line oraz za pośrednictwem telewizji, Organizacja,

produkcja i prezentacja wydarzeń w celach kulturalnych i rozrywkowych,
Organizacja, produkcja, zarządzanie i prezentacja zawodów, konkursów,
gier, pokazów gier, quizów, dni zabaw, wystaw, widowisk, pokazów objazdowych, imprez scenicznych, przedstawień teatralnych, koncertów,
przedstawień na żywo i imprez z udziałem publiczności, Organizacja,
produkcja i udostępnianie teledysków za pośrednictwem sieci komórkowych lub komputerowych w celach rozrywkowych i/lub edukacyjnych,
Udostępnianie gier za pośrednictwem telefonów komórkowych lub sieci
komputerowych, Zapewnianie interaktywnych gier i konkursów wykorzystujących rozpoznawanie głosu, Konkursy i quizy udostępniane przez
telefony i telefony komórkowe, Prowadzenie i organizacja konkursów
przez telefon, Konkursy, quizy i loterie udostępniane on-line.

(111) 348696
(220) 2021 05 25
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 26
(732)	GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HIRONDI
(540)

(210) 529309

(531) 03.07.10, 26.01.03, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 29 Konserwowane, suszone, liofilizowane i gotowane owoce i warzywa, Przetwory owocowe, warzywne owocowo-warzywne
lub mięsno-warzywne, Marynaty warzywne, Chipsy na bazie warzyw,
Chipsy owocowe, Kompoty, Pasty owocowe i warzywne, Gotowe dania
warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Liofilizowane dania warzywne,
Kapusta kwaszona, Ogórki kiszone, Galaretki, Dżemy, Jajka, Mięso i wędliny, Liofilizowane mięso, Mleko i produkty mleczne, Oleje i tłuszcze
jadalne, Liofilizowane dania warzywne z dodatkiem mięsa, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest mięso, 30 Potrawy gotowe
zawierające makaron, Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy gotowe
zawierające kaszę, Potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem
jest kasza, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
makaron lub kaszę, 31 Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Ziarna, Nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze i leśne, Produkty rolne i leśne, 32 Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje i soki warzywne oraz
owocowo-warzywne, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
Wyciągi i esencje owocowe, warzywne, ziołowe, owocowo-ziołowe
i herbaciane, w tym z herbat ziołowych, ziołowo-owocowych i owocowo-ziołowych oraz inne preparaty do produkcji napojów, w tym preparaty w proszku i granulowane, napoje instant zawarte w tej klasie.
(111) 348697
(220) 2021 05 26
(210) 529352
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 12
(732)	SÓWKA EDUKACJA DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EDU LIBERE
(540)

(591) niebieski
(531) 03.07.17, 20.07.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Tłumaczenia językowe, Nauczanie indywidualne, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie języków obcych, Nauczanie języków,
Usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Usługi
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edukacyjne w zakresie języków, Usługi edukacyjne w zakresie nauki
drugiego języka, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod
nauczania języków, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacji dla dorosłych, Usługi edukacyjne, Kursy językowe, Kursy szkoleniowe, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja kursów językowych.

(111) 348698
(220) 2021 05 25
(210) 529445
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 19
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta GALARETKA SMAK
(540)

(591) biały, szary, pomarańczowy, czerwony, brązowy, czarny,
zielony, różowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 27.05.24, 05.07.08, 08.07.15, 26.01.02, 26.01.20,
26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.14, 25.01.15, 25.01.19, 11.01.02
(510), (511) 29 Desery owocowe, Galaretki, Galaretki owocowe, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców
przeznaczone do gotowania, Proszki owocowe, Przekąski na bazie
owoców, Przekąski z owoców, 30 Gotowe desery zawarte w tej klasie,
Galaretki owocowe jako słodycze, Nielecznicze wyroby cukiernicze
w formie galaretki.
(111) 348699
(220) 2021 05 10
(210) 528718
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) P.S. TRADING-STOLKER PETER SPÓŁKA JAWNA, Ołtarzew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ster’g
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Spoiwa (metalurgia), mieszanki gazowe do celów spawalniczych, 6 Metalowe tarcze tokarskie, nasadki (drobnica metalowa),
samochodowe ściągacze metalowe, metalowe skrzynki narzędziowe,
metalowe złączki rurowe cyna, drut metalowy, imadła metalowe, kasety metalowe, klamki do drzwi, klucze, kłódki, linki, łańcuchy zabezpieczające metalowe, nakrętki metalowe, nity aluminiowe, pasy do transportu ładunku metalowe, metalowe plomby zabezpieczające, skrzynki
do narzędzi metalowe, skrzynki na listy metalowe, śruby, wkręty metalowe, uszczelki, zaciski do rur i kabli metalowe, zamki metalowe,
inne niż elektryczne, 7 Brzeszczoty, papiery ścierne, tarcze ścierne,
szlifierskie i tnące (narzędzia do maszyn), tarcze szlifierskie do użytku
z maszynami, tarcze o napędzie elektrycznym, tarcze szlifierskie i polerskie (części do maszyn), kątowniki do ustawiania wiertła (maszyny),
noże strugarskie, noże do maszyn, noże elektryczne, noże tokarskie,
noże obrotowe do metalu, podnośniki (urządzenia), mechaniczne,
platformowe, pneumatyczne, hydrauliczne, kubełkowe, ostrza (części
maszyn), wycinarki (maszyny) wycinarki do użytku z maszynami, nożyce elektryczne, pneumatyczne, mechaniczne, hydrauliczne, do cięcia
blach, młotki pneumatyczne ręczne, młotki przemysłowe (maszyny),
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młotki (części maszyn), młotki pneumatyczne ręczne, młotki przemysłowe (maszyny), młotki (części maszyn), przecinaki do maszyn,
nożyce elektryczne, pneumatyczne, do blach (maszyny), gwintowniki
maszynowe, nitownice maszynowe, elektryczne, pneumatyczne, pistolety natryskowe elektryczne, pneumatyczne, pistolety smarownicze, pistolety do malowania, pistolety do kleju, elektryczne pistolety
do uszczelniania, spawarki, lutownice gazowe, elektryczne, zszywacze
(maszyny) w szczególności pistoletowe, o napędzie elektrycznym,
pneumatyczne, lampy lutownicze, przedłużacze do narzędzi o napędzie elektrycznym, mieszadła do farb, pistolety do klejenia na gorąco, podnośniki, pompy, rozpylacze, smarownice i oliwiarki, ściągacze do łożysk i sprężyn, tarcze szlifierskie (części maszyn), urządzenia
i przyrządy czyszczące, 8 Wiertła, frezy, końcówki wkrętakowe, wkrętaki, tarcze szlifierskie ręczne, tarcze tnące ręczne, szczypce, kleszcze
(narzędzia ręczne), klucze (narzędzia), grzechotki (narzędzia ręczne),
kątowniki (narzędzia), kątowniki nastawne (obsługa ręczna), noże (narzędzia ręczne), w szczególności składane, ogrodnicze, do tapet, wykładzin, otworów, obkrawania, ostrza, ostrza do pił ręcznych, do nożyc, do strugów, do narzędzi elektrycznych, nożyce (obsługiwane
ręcznie), w szczególności nożyce ogrodnicze, uniwersalne, do blach,
pęsety, młotki, młotki murarskie, blacharskie, kamieniarskie, do gwoździ, siekiery, przecinaki (narzędzia ręczne), kielnie, pace tynkarskie,
szpachle, łomy, dłuta, nożyce, nożyce ogrodnicze, uniwersalne, ręczne, do blachy, podnośniki ręczne (lewarki), narzynki, gwintowniki
ręczne, gwintowniki do nakrętek (ręczne), nitownice ręczne, pistolety
do uszczelniania, lutownice nieelektryczne, wiertarki ręczne, szlifierki
obsługiwane ręcznie, brzeszczoty pił ręcznych, cykliny ręczne, skrobaki, dobijaki, gwintownice, imadła, klucze, śrubokręty, łopaty, łopatki,
łyżki do opon, narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia do cięcia,
narzędzia ręczne, sterowane ręcznie, obcęgi, obcinacze do rur, obcinaki, osełki, pasy do narzędzi, pilniki, piły, pistolety ręczne do klejenia,
przebijaki do numerowania, przebijaki, punktaki, rozwiertaki, scyzoryki, skrzynki uciosowe, strugi, szczotki druciane, sznury traserskie, ściski
stolarskie, świdry, tarcze z korundu, ubijaki, uchwyty do brzeszczotów
pil ręcznych, urządzenia do cięcia rur, kamienie szlifierskie, 9 Miary
zwijane, składane, taśmy miernicze, dalmierze, kątowniki nastawne
(urządzenia pomiarowe), poziomnice, suwmiarki, lampy prostownicze, przedłużacze elektryczne, ochronne buty robocze, nakolanniki
robocze, ochronna odzież robocza (przed wypadkami lub urazami),
przyłbice spawalnicze, maski spawalnicze, gogle ochronne, nauszniki,
maski przeciwpyłowe, maski ochronne, areometry, kaski ochronne,
kątomierze, liniały metalowe, lutownice elektryczne, filtry do masek
ochronnych, maski przeciwpyłowe, miarki, miary, mikrometry, nakolanniki dla robotników, okulary ochronne, linki do pionów, ciężarki
do pionów, rękawice ochronne, słuchawki ochronne, sygnalizatory
elektryczne, szczelinomierze, taśmy miernicze, urządzenia i przyrządy
pomiarowe, elektryczne i nieelektryczne, zamki elektryczne, 11 Palniki
gazowe, myjki samochodowe, lampy oświetleniowe, olejowe, łukowe,
elektryczne, fluoroscencyjne, metalohalogenkowe, LED, gazowe, bezpieczeństwa, słoneczne, latarki, wskaźniki laserowe, 12 Wózki transportowe, organizery do tyłów siedzeń do użytku w pojazdach, maski
do oddychania do ochrony układu oddechowego, na twarz do kasków
ochronnych, maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski lutownicze, szelki bezpieczeństwa do pojazdów, 25 Odzież robocza, buty robocze.

(111) 348700
(220) 2021 07 26
(210) 531957
(151) 2021 12 09
(441) 2021 08 23
(732) TSALLOS THEOKLITOS BOWTECH, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOWEN POLSKA Technika Bowena
(540)

(591) brązowy, ciemnoczerwony, czarny
(531) 01.17.25, 02.09.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe w zakresie technik manualnych
oddziaływania na ciało.
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(111) 348701
(220) 2021 05 18
(210) 529080
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732)	SAMOYLOV HENADIY, Nadolice Małe (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ENTERM
(510), (511) 11 Instalacje klimatyzacyjne, instalacje grzewcze, instalacje do uzdatniania wody, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje
i urządzenia wentylacyjne.
(111) 348702
(220) 2021 05 24
(210) 529380
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 09
(732)	GRUSZCZYŃSKA NATALIA, GRUSZCZYŃSKI PIOTR
GRUSZCZYŃSCY SPA SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ES ETERNITY Spa
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Prowadzenie usług w zakresie: fizjoterapii, klinik medycznych prywatnych, masażu, medycznej opieki pielęgniarskiej,
pomocy medycznej, opieki zdrowotnej, porad w zakresie farmakologii, Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi opieki medycznej
świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Uzupełnienie włosów, Ścinanie włosów,
Odbudowa włosów, Implantacja (wszczepianie) włosów, Stylizacja,
układanie włosów, Mycie włosów szamponem, Usługi farbowania
włosów, Usługi obcinania włosów, Kuracje do włosów, Usługi prostowania włosów, Usługi kręcenia włosów, Usługi rozjaśniania włosów,
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi
w zakresie usuwania włosów, Wypożyczanie urządzeń do układania
włosów, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi
lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi woskowania ciała w celu
usuwania włosów u ludzi, Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze
głowy, Usługi gabinetów odchudzania, Planowanie programów odchudzających, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Planowanie i nadzorowanie diet
odchudzających, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, Usługi w zakresie
planowania diety odchudzającej.
(111) 348703
(220) 2021 05 24
(210) 529386
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 09
(732)	GRUSZCZYŃSKA NATALIA, GRUSZCZYŃSKI PIOTR
GRUSZCZYŃSCY SPA SPÓŁKA CYWILNA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Eternity SPA
(510), (511) 44 Prowadzenie usług w zakresie: fizjoterapii, klinik medycznych prywatnych, masażu, medycznej opieki pielęgniarskiej,
pomocy medycznej, opieki zdrowotnej, porad w zakresie farmakologii, Usługi spa, Usługi spa medycznych, Usługi opieki medycznej
świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Uzupełnienie włosów, Ścinanie włosów,
Odbudowa włosów, Implantacja (wszczepianie) włosów, Stylizacja,

układanie włosów, Mycie włosów szamponem, Usługi farbowania
włosów, Usługi obcinania włosów, Kuracje do włosów, Usługi prostowania włosów, Usługi kręcenia włosów, Usługi rozjaśniania włosów,
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi
w zakresie usuwania włosów, Wypożyczanie urządzeń do układania
włosów, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Usługi
lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi woskowania ciała w celu
usuwania włosów u ludzi, Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze
głowy, Usługi gabinetów odchudzania, Planowanie programów odchudzających, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradztwa związane z odchudzaniem, Planowanie i nadzorowanie diet
odchudzających, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, Usługi w zakresie
planowania diety odchudzającej.

(111) 348704
(220) 2021 06 08
(210) 529970
(151) 2021 11 18
(441) 2021 07 19
(732) KvG Group Inc., Toronto (CA)
(540) (znak słowny)
(540) Footlogix
(510), (511) 3 Pianki do pielęgnacji stóp i ciała do celów kosmetycznych, Preparaty do ciała w sprayu do celów kosmetycznych, Balsamy
do ciała do celów kosmetycznych, Preparaty do paznokci w sprayu,
Preparaty kosmetyczne z wodorostów do złuszczania naskórka
na nogach i stopach, Kremy kosmetyczne, Dezodoranty (przybory
toaletowe), Nielecznicze preparaty do namaczania stóp, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty
do pielęgnacji skóry i paznokci, Pumeksy do użytku osobistego.
(111) 348705
(220) 2021 06 08
(210) 529975
(151) 2021 11 18
(441) 2021 07 19
(732) OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SOL
(510), (511) 6 Metalowe okna, Metalowe okna balkonowe, Metalowe
okna tarasowe, Metalowe rolety, Metalowe żaluzje, Metalowe drzwi,
Metalowe drzwi balkonowe, Metalowe drzwi tarasowe, Metalowe
okiennice, Metalowe parapety, Metalowe bramy, Metalowe bramy
garażowe, Metalowa stolarka otworowa, Metalowe części okien, Metalowe części rolet, Metalowe części żaluzji, Metalowe części drzwi,
Metalowe części okiennic, Metalowe profile budowlane, Metalowe
profile okienne, Metalowe profile do rolet, Metalowe profile do żaluzji, Metalowe profile do drzwi, Metalowe profile do okiennic, Metalowe okucia budowlane, Metalowe okucia do okien, Metalowe okucia
do rolet, Metalowe okucia do żaluzji, Metalowe okucia do drzwi, Metalowe okucia do okiennic, Metalowe materiały budowlane, Metalowe konstrukcje budowlane, Metalowe ściany kurtynowe, Metalowe
przegrody, Ogrody zimowe (metalowe konstrukcje), 19 Niemetalowe
okna, Niemetalowe okna balkonowe, Niemetalowe okna tarasowe,
Niemetalowe rolety, Niemetalowe żaluzje zewnętrzne, Niemetalowe
drzwi, Niemetalowe drzwi balkonowe, Niemetalowe drzwi tarasowe, Niemetalowe okiennice, Niemetalowe parapety, Niemetalowe
bramy, Niemetalowe bramy garażowe, Niemetalowe ramy drzwiowe i okienne, Niemetalowe części okien, Niemetalowe części rolet,
Niemetalowe części zewnętrznych żaluzji, Niemetalowe części drzwi,
Niemetalowe części okiennic, Niemetalowe profile budowlane, Niemetalowe profile okienne, Niemetalowe profile do rolet, Niemetalowe profile do żaluzji, Niemetalowe profile do drzwi, Niemetalowe
profile do okiennic, Niemetalowe materiały budowlane, Niemetalowe konstrukcje budowlane, Niemetalowe ściany kurtynowe, Niemetalowe przegrody, Ogrody zimowe (niemetalowe konstrukcje), Szkło
budowlane, Szkło okienne, Szyby okienne, Szyby zespolone, 20 Niemetalowe okucia do okien, Niemetalowe okucia do rolet, Niemetalowe okucia do żaluzji, Niemetalowe okucia do drzwi, Niemetalowe
okucia do bram garażowych, Niemetalowe okucia do okiennic, Rolki
z tworzyw sztucznych do bram garażowych, 37 Informacja o mate-
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riałach budowlanych (informacja budowlana), Nadzór budowlany,
Usługi budowlane, Montaż, instalacja i wymiana okien, Montaż, instalacja i wymiana okien balkonowych, Montaż, instalacja i wymiana
okien tarasowych, Montaż, instalacja i wymiana rolet, Montaż, instalacja i wymiana żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana drzwi, Montaż,
instalacja i wymiana drzwi balkonowych, Montaż, instalacja i wymiana drzwi tarasowych, Montaż, instalacja i wymiana okiennic, Montaż,
instalacja i wymiana parapetów, Montaż, instalacja i wymiana bram,
Montaż, instalacja i wymiana bram garażowych, Montaż, instalacja
i wymiana stolarki otworowej, Montaż, instalacja i wymiana części
okien, Montaż, instalacja i wymiana części rolet, Montaż, instalacja
i wymiana części żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana części drzwi,
Montaż, instalacja i wymiana części okiennic, Montaż, instalacja
i wymiana profili budowlanych, Montaż, instalacja i wymiana profili okiennych, Montaż, instalacja i wymiana profili do rolet, Montaż,
instalacja i wymiana profili do żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana
profili do drzwi, Montaż, instalacja i wymiana profili do okiennic,
Montaż, instalacja i wymiana okuć budowlanych, Montaż, instalacja
i wymiana okuć do okien, Montaż, instalacja i wymiana okuć do rolet,
Montaż, instalacja i wymiana okuć do żaluzji, Montaż, instalacja i wymiana okuć do drzwi, Montaż, instalacja i wymiana okuć do okiennic, Montaż, instalacja i wymiana konstrukcje budowlane, Montaż,
instalacja i wymiana ścian kurtynowych, Montaż, instalacja i naprawa
wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, Montaż, instalacja
i wymiana ogrodów zimowych (niemetalowe konstrukcje), Montaż,
instalacja i wymiana szkła budowlanego, Montaż, instalacja i wymiana szkła okiennego, Montaż, instalacja i wymiana szyb okiennych,
Montaż, instalacja i wymiana szyb zespolonych.

(111) 348706
(220) 2021 06 24
(210) 530717
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 19
(732) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SZNYT
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Whisky, Wino.
(111) 348707
(220) 2021 06 24
(210) 530727
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732)	HONAT 3 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HONAT 3 GROUPE
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi nadzoru
budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Usługi inspekcji
budowlanej [w trakcie prac budowlanych], Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, Usuwanie
gruzu z budynków [usługi budowlane], Usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu, Doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane), Doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi
budowlane].
(111) 348708
(220) 2021 06 25
(210) 530766
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) FRĄTCZAK AGATA MADAMA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Madama
(510), (511) 42 Architektura, Doradztwo w dziedzinie projektowania
architektonicznego, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej,
Profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, Projektowanie
architektoniczne, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz,
Przygotowywanie planów architektonicznych, Przygotowywanie
projektu architektonicznego, Przygotowywanie raportów architektonicznych, Sporządzanie raportów dotyczących architektury, Usługi
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architektoniczne, Usługi architektury wnętrz, Usługi doradcze dotyczące architektury, Usługi doradcze w zakresie architektury, Usługi
architektoniczne w zakresie projektowania budynków biurowych,
Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, Usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, Usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw,
Usługi projektowania architektonicznego, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych
[projektowanie wnętrz], Projektowanie dekoracji wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projekty architektoniczne w zakresie
dekoracji ścian zewnętrznych, Projektowanie wizualne, Przygotowywanie parametrów projektowych dla obrazów wizualnych.

(111) 348709
(220) 2021 06 29
(210) 530895
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) TRYKACZ WOJCIECH ZAKŁAD WYROBÓW BETONOWYCH,
Lubartów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRYKACZ
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane z betonu i z kamienia, Wyroby betonowe budowlane, Płyty, Płyty konstrukcyjne, Płyty
pokrywowe, Płyty przykrywcze, Płyty fundamentowe, Podwaliny,
Stopy, Słupy, Belki, Stropy, Ściany, Ściany oporowe, Komory, Zbiorniki, Zbiorniki oczyszczalni, Kręgi, Pokrywy do kręgów, Koryta, Przepusty, Wyloty drenów, Wpusty, Obruki, Pierścienie wyrównawcze,
Pierścienie odciążające, Płyty drogowe, Płyty drogowe wielootworowe, Płyty drogowe ażurowe, Płyty oporowe ażurowe, Krawężniki,
Obrzeża, Kostki, Stopnie schodowe, Ogrodzenia, Bloczki, Pustaki,
Kształtki, Grobowce monolityczne, Grobowce prefabrykowane,
Nisze grobowe, Ściany nagrobne niszowe (kolumbaria), Krypty grobowe, Nagrobki, Tabliczki nagrobne, Ławki, Donice, Gazony, Skrzynie, Czerpnie, Statuetki, Pomniki, Postumenty, Wyroby budowlane
z kamienia, kwarcytu, spieku i konglomeratu kwarcowego, Parapety,
Cokoliki, Tralki, Policzki, Stopnice, Podstopnice, Schody, Płytki, Blaty,
Pasy międzyszafkowe, Nogi, Stoliki, Stelaże, Rozety, Zlewy, Ociekacze, Brodziki, Kratki, Obudowy kominkowe, Mozaiki, Obudowy wanien, Prezbiteria, Tabernakula, 37 Usługi budowlane, Usługi budowlane dotyczące grobowców i ścian nagrobnych niszowych.
(111) 348710
(220) 2021 06 29
(210) 530897
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) TRYKACZ WOJCIECH ZAKŁAD WYROBÓW BETONOWYCH,
Lubartów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) T
(540)

(531) 27.05.21, 27.05.17, 26.04.05, 27.01.25
(510), (511) 19 Materiały i elementy budowlane z betonu i z kamienia, Wyroby betonowe budowlane, Płyty, Płyty konstrukcyjne, Płyty
pokrywowe, Płyty przykrywcze, Płyty fundamentowe, Podwaliny,
Stopy, Słupy, Belki, Stropy, Ściany, Ściany oporowe, Komory, Zbiorniki, Zbiorniki oczyszczalni, Kręgi, Pokrywy do kręgów, Koryta, Przepusty, Wyloty drenów, Wpusty, Obruki, Pierścienie wyrównawcze,
Pierścienie odciążające, Płyty drogowe, Płyty drogowe wielootworowe, Płyty drogowe ażurowe, Płyty oporowe ażurowe, Krawężniki,
Obrzeża, Kostki, Stopnie schodowe, Ogrodzenia, Bloczki, Pustaki,
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Kształtki, Grobowce monolityczne, Grobowce prefabrykowane, Nisze grobowe, Prefabrykaty ścian nagrobnych niszowych (kolumbaria), Krypty grobowe, Nagrobki, Tabliczki nagrobne, Ławki, Donice,
Gazony, Skrzynie, Czerpnie, Statuetki, Pomniki, Postumenty, Wyroby
budowlane z kamienia, kwarcytu, spieku i konglomeratu kwarcowego, Parapety, Cokoliki, Tralki, Policzki, Stopnice, Podstopnice, Schody,
Płytki, Blaty, Pasy międzyszafkowe, Nogi, Stoliki, Stelaże, Rozety, Zlewy, Ociekacze, Brodziki, Kratki, Obudowy kominkowe, Mozaiki, Obudowy wanien, Prezbiteria, Tabernakula, 37 Usługi budowlane, Usługi
budowlane dotyczące grobowców i ścian nagrobnych niszowych.

(111) 348711
(220) 2021 06 30
(210) 530955
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) FRĄCZEK ROBERT, Wojkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROBOARDER
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów, Wosk do desek snowboardowych, Ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart i desek snowboardowych, Gogle
ochronne, Gogle do celów sportowych, Ochronne kaski sportowe,
Kaski snowboardowe, Kaski zabezpieczające, Odzież ochronna chroniąca przed urazami, Obuwie ochronne, Okulary przeciwsłoneczne,
Okulary, Kamizelki asekuracyjne na narty wodne, Wiosła, Hulajnogi,
Plecaki, Plecaki sportowe, Torby, Torby podróżne, Torby przenośne,
Torby turystyczne, Torby sportowe, Portfele, Kosmetyczki, Walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Odzież sportowa, Rękawice do snowboardu, Czapki sportowe, Bandany, Bielizna termoaktywna, Bielizna funkcjonalna, Bielizna,
Kurtki sportowe, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Kombinezony piankowe, Kombinezony, Kombinezony zimowe,
Kombinezony do snowboardu, Kombinezony piankowe do surfingu,
Kombinezony do nart wodnych, Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Obuwie, Obuwie rekreacyjne, Obuwie sportowe, Buty
do wody, Kamizelki, Buty narciarskie i snowboardowe i elementy
do nich, Buty do snowboardu, Artykuły i sprzęt sportowy, Sprzęt
sportowy, Dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Sprzęt do treningów
sportowych, Piłki jako sprzęt sportowy, Akcesoria do pływania, Deski
kneeboardowe, Deski surfingowe, Deski windsurfingowe, Deskorolki,
Deski do wakeboardingu, Deski do pływania, Deski do bodysurfingu,
Deski do paddleboardingu, Deski do pływania z latawcem [kiteboard],
Deski do pływania do celów rekreacyjnych, Dopasowane pokrowce
na deski typu bodyboard, Torby na deskorolki, Pokrowce na deski surfingowe, Deski surfingowe z żaglem, Deski do sportu wodnego skimboard, Deski do uprawiania sportów wodnych, Ochraniacze na łokcie
do użytku wjeździe na deskorolce, Deski z kolami z oponami do mountainboardingu, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingowe, Nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, Dopasowane
pokrowce na narty, Pokrowce na rakiety, Pokrowce do nart wodnych,
Dopasowane pokrowce na kije narciarskie, Pokrowce na kije do softballu, Pokrowce na rakiety do tenisa, Narty wodne, Wiązania do nart
wodnych, Uchwyty do nart wodnych, Uchwyty liny do nart wodnych,
Linki dojazdy na nartach wodnych, Zaczepy do holowania nart wodnych, Rękawice dojazdy na nartach wodnych, Linki holownicze dojazdy na nartach wodnych, Zjeżdżalnie wodne, Nadmuchiwane dętki do użytku w rekreacji wodnej, Zaczepy liny do holowania do nart
wodnych, Latawce powerkite, Latawce, Części latawców, Nagolenniki [artykuły sportowe], Suspensoria dla sportowców, Ochraniacze
do uprawiania sportu, Siatki do sportów, Artykuły sportowe, Uchwyty
do artykułów sportowych, Ochraniacze [części strojów sportowych],
Artykuły gimnastyczne i sportowe, Uprzęże do użytku w sporcie,
Torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, Futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, Pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, Futerały w postaci kołczanów na przyrządy sportowe, Spraye
z żywic antypoślizgowe do użytku przez sportowców, Rękawiczki
pływackie, Rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, Wiązania do nart, Wiązania do nart zjazdowych, Osłony na wiązania do nart, Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych,
Deski do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco].
(111) 348712
(220) 2021 07 06
(151) 2021 11 17
(441) 2021 08 02
(732) KWOCZ OSKAR, Wiórek (PL)

(210) 531160

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSA BARBER SHOP
(540)

(591) biały, szary, czarny, żółty, czerwony, niebieski
(531) 03.13.04, 14.09.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kosmetyków,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kosmetyków, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, 44 Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fryzjerskie, Usługi
męskich salonów fryzjerskich.
(111) 348713
(220) 2021 07 01
(210) 531006
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 23
(732) PAKUŁA TOMASZ ANTRYKOT MANUFAKTURA SMAKU,
Majdan Królewski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Antrykot MANUFAKTURA SMAKU EST-1993
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Dania gotowe w opakowaniu do gotowania lub odgrzania w domu i sporządzone na bazie mąki i/lub produktów zbożowych, Pierogi, pierogi z nadzieniem, pierożki, kluski, kopytka, placki,
paszteciki, kluski śląskie, racuchy, kołduny, uszka, pyzy, gofry, łazanki,
pizza, Wszystkie uprzednio wymienione produkty także w postaci
zamrożonej, 35 Usługi świadczone przez i dla punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej zwłaszcza kompleksowa oferta towarów
spożywczych oraz produktów świeżych jak również przerobionych
na wszelkie sposoby i przystosowanych do spożycia podkreślająca
ich zalety umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów w tym przez internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji.
(111) 348714
(220) 2021 04 13
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 30
(732)	Hankook Tire & Technology Co., Ltd.,
Seongnam (Gyeonggi) (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KINERGY XP
(540)

(210) 527445

(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 12 Opony do pojazdów mechanicznych, Opony rowerowe, Korpusy opon, Pokrowce na opony, Opony do motocykli, Łaty
do opon, Dętki do rowerów, Dętki do opon motocykli, Dętki do opon
pneumatycznych, Dętki do opon do kół pojazdów, Dętki do opon
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pojazdów, Siatki bagażowe do pojazdów, Opony pneumatyczne, Zestawy narzędzi do naprawy dętek, Obręcze kół pojazdów, Pokrycia
siodełek rowerów, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, Szczęki hamulcowe do pojazdów,
Amortyzatory do pojazdów, Bagażniki na narty do samochodów,
Opony pełne do kół pojazdów, Bieżniki do bieżnikowania opon, Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów-taśmy gąsienicowe, Gąsienicowy układ bieżny do pojazdów-typu ciągnikowego, Opony bezdętkowe do rowerów, Opony bezdętkowe do motocykli, Wentyle do opon
pojazdów, Opony do pojazdów, Kolce do opon.

(111) 348715
(220) 2021 06 30
(210) 530949
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 23
(732) PROFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIKA
(540)

(531) 24.01.05, 24.01.10, 27.05.01
(510), (511) 36 Ubezpieczenia, Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, 39 Wynajem pojazdów, Wypożyczanie i wynajem pojazdów.
(111) 348716
(220) 2021 02 02
(210) 523974
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 19
(732) KOWALSKI KAMIL PIKITIKI, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIKITIKI
(510), (511) 16 Aplikacje z papieru, Drukowane etykietki papierowe,
Dekoracje z papieru lub tektury, Dekoracje na przyjęcia z papieru
metalizowanego, Etykietki na prezenty, Etykiety adresowe, Etykiety
kartonowe na bagaż, Etykiety nie z materiału tekstylnego, Etykiety
[owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety papierowe do ścierania na mokro, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety przylepne
z papieru, Etykiety tekturowe, Etykiety wysyłkowe, Etykiety z papieru, Etykiety z papieru lub kartonu, Figurki wykonane z papieru, Figurki wykonane z tektury, Karty, Karty do albumów fotograficznych, Karty do kolekcjonowania, Karty do kolekcjonowania, inne niż do gier,
Karty drukowane, Karty indeksowe, Karty informacyjne, Karty obrazkowe, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Karty upominkowe,
Karty z nazwiskami, Karty z pytaniami, Kokardy papierowe, Kokardy
do pakowania ozdobnego, Materiały do dekoracji z papieru i kartonu, Ozdobne rzeźby wykonane z masy papierowej, Ozdoby papierowe na przyjęcia, Ozdoby papierowe do prezentów, Wstążki papierowe, Opakowania ozdobne z papieru i tektury, 20 Szpulki drewniane
do przędzy, nici jedwabnych, sznurka, Wieszaki do ubrań, Ozdobne
statuetki wykonane z drewna, Ozdobne figurki wykonane z drewna, Ozdoby i dekoracje wykonane z drewna i tworzyw sztucznych,
26 Cekiny, Frędzle, Falbanki koronkowe, Emblematy wyszywane,
Dodatki do odzieży, Artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, Kokardy, rozety, Koraliki ceramiczne, inne niż do wyrobu biżuterii, Koraliki do ozdabiania, Koronkowe ozdoby, Kwiaty sztuczne,
Ozdobne plakietki, Ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych],
Strusie pióra, Sznurki do ozdabiania, Sztuczne kwiaty w bukietach,
Sztuczne kwiaty z papieru, Sztuczne kwiaty z tkanin, Sztuczne kwiaty
z tworzyw sztucznych, Sztuczne owoce, Sztuczne rośliny, Sztuczne
warzywa, Tekstylne kokardy do pakowania prezentów, Tekstylne kokardy ozdobne do dekoracji, Wstążki, Zawieszki, inne niż do biżuterii,
łańcuszków lub breloków do kluczy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami ozdobnymi do prezentów i kwiatów, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami ozdobnymi do prezentów i kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami
świątecznymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnej
sieci komputerowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usłu-
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gi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnej sieci komputerowej
w związku z artykułami ozdobnymi do prezentów i kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnej sieci komputerowej
w związku z artykułami papierniczymi.

(111) 348717
(220) 2021 02 22
(151) 2021 10 28
(441) 2021 07 12
(732) TRADE & SHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clubenz.
(540)

(210) 525023

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Zapewnienie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, 42 Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych.
(111) 348718
(220) 2021 03 18
(210) 526294
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732)	GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OGNIK
(510), (511) 11 Piecyki gazowe, Piecyki olejowe, Piecyki naftowe,
Piece nagrzewcze, Nagrzewnice, Urządzenia do ogrzewania, Ogrzewacze i nagrzewnice elektryczne, Ogrzewacze i nagrzewnice gazowe, Ogrzewacze i nagrzewnice olejowe, Podgrzewacze olejowe,
Urządzenia gazowe do ogrzewania, Grzejniki elektryczne, Kominki,
Kominki przenośne, Kominki metalowe odlewane, Piecyki na drewno, Piece opalane drewnem, Piece o powolnym spalaniu opalane
drewnem do użytku domowego, Piece na pelet, Wkłady kominkowe,
Ruszty kominkowe do użytku domowego.
(111) 348719
(220) 2021 04 08
(210) 527248
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) OGÓLNOPOLSKIE NIEZALEŻNE STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW I HODOWCÓW PSÓW I KOTÓW RASOWYCH CANIS E
CATUS-POLSKI ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANIS e CATUS
(540)

(591) złoty, brązowy, ciemnobrązowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.01.08, 05.03.13, 05.03.20, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Albumy fotograficzne, Albumy kolekcjonerskie, Albumy upamiętniające wydarzenia, Almanachy [roczniki], Artykuły biurowe, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Atlasy,
Bilety wstępu, Bloczki do pisania, Bloczki notatnikowe, Bloki do zapisywania wyników, Broszury, Certyfikaty drukowane, Czasopisma
branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma [periodyki], Częściowo
drukowane formularze, Czyste dzienniki, Druki, Drukowane bilety
wstępu na imprezy, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane foldery informacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane
materiały szkoleniowe, Drukowane nagrody, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowany materiał promocyjny, Dyplomy drukowane,
Formularze [blankiety, druki], Gazety, Ilustrowane albumy, Kalendarze, Katalogi, Książki, Materiały drukowane, Notesy, Periodyki [czasopisma], Poradniki [podręczniki], Rejestry, księgi główne [książki],

42

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 10/2022

35 Sporządzanie dokumentów dla psów i kotów, Prowadzenie rejestru ras psów, Prowadzenie rejestru ras kotów, Przygotowywanie
spisu psów i kotów, Prowadzenie rejestrów i księgi rodowodowej
zwierząt, Wydawanie metryk potwierdzających rodowód zwierząt,
Wydawanie rodowodów zwierząt, Rejestracja i dokumentacja genealogii poszczególnych zwierząt rasowych, Prowadzenie rejestru
zmian właścicieli zwierząt, Prowadzenie rejestru osiągnięć na wystawach i pokazach, 41 Administrowanie [organizacja] konkursami,
Doradztwo w zakresie szkoleń, Imprezy kulturalne, Instruktaż w zakresie hodowli psów i kotów, Konkursy (organizowanie-) [edukacja
lub rozrywka], Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy instruktażowe,
Kursy szkoleniowe, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie o opiece nad zwierzętami
domowymi w zakresie zarządzania wystawami zwierząt domowych, Nauczanie o opiece nad zwierzętami domowymi w zakresie
zarządzania pokazami zwierząt domowych, Nauczanie pielęgnacji
zwierząt domowych, Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania,
Nauka opieki nad zwierzętami domowymi, Nauka tresury zwierząt,
Organizacja wystaw zwierząt do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez sportowych i konkursów, z udziałem
zwierząt, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie konkursów dla psów, Organizowanie pokazów psów, Trening posłuszeństwa dla zwierząt, Szkoły posłuszeństwa do tresury
zwierząt, Tresura zwierząt na rzecz osób trzecich, Publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych, Szkolenia związane z zarządzaniem wystawami zwierząt domowych,
Szkolenia związane z zarządzaniem pokazami zwierząt domowych,
Świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie hodowli zwierząt,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie tresury zwierząt, Usługi
edukacyjne klubów w zakresie chowu i pielęgnacji zwierząt, Usługi
edukacyjne związane z zoologią, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne w zakresie pokazów i wystaw,
Usługi szkolenia personelu i sędziów, Usługi szkoleniowe dotyczące
przeglądów hodowlanych, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa zwierząt, Usługi trenerskie, Usługi w zakresie publikacji o zwierzętach, Usługi w zakresie wykładów związane z hodowlą
i pielęgnacją zwierząt, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Wystawianie zwierząt, Wystawy zwierząt i tresura zwierząt,
Wystawy zwierząt (prowadzenie-), Wydawanie certyfikatów tresury
zwierząt, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie pokazów edukacyjnych o zwierzętach, Zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności hodowlanych zwierząt, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń w dziedzinie hodowli i pielęgnacji zwierząt,
Organizowanie pokazów zwierząt, 42 Kontrola hodowli zwierząt,
Testowanie hodowli zwierząt.

(111) 348720
(220) 2021 04 14
(210) 527560
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) IDZIKOWSKI ŁUKASZ, STANISŁAWSKI MATEUSZ FAME SUSHI
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FAME SUSHI JAPANESE_ RESTAURANT_
(540)

(591) fioletowy, żółty, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 30 Sushi, Ciasta, Chow mein [chiński smażony makaron],
Chiński makaron ryżowy (bifun, niegotowany), Chińskie ciasteczka
księżycowe, Chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), Chińskie
pierożki Jiaozi [pierogi], Chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), Chińskie danie Lo mein [makaron], Ciasteczka, Ciasteczka
ryżowe, Dania na bazie ryżu, Dashi-tsuyu [japoński bulion rybny],
Herbata, Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata jaśminowa, Herbata z białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbata ze słonych sproszkowanych wodorostów (kombu-cha),
Herbata zielona, Jiaozi (pierogi nadziewane), Japońska mąka arraru-

towa (kudzu-ko, do żywności), Japońska zielona herbata, Japoński
chrzan bardzo pikantny w proszku (wasabi w proszku), Japońskie
biszkopty (kasutera), Lody, Makarony, Makaron sojowy (harusame,
nieugotowany), Makaron ryżowy, Makaron nitki, Makaron azjatycki,
Napoje sporządzone z herbaty, Okonomiyaki [japońskie wytrawne
naleśniki], Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy z makaronu, Przyprawiony sos sojowy [chiyou], Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, Ryż, Senbei [ciastka ryżowe], Sos
teriyaki, Sos z ostryg, Sos z krewetek, Wasabi w proszku [japoński
chrzan], Warzywa w cieście, Wodorosty [przyprawa], Udon [makaron japoński], Taiyaki (japońskie ciastka w kształcie ryby z różnymi
nadzieniami), 43 Usługi restauracji sprzedających sushi, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Prowadzenie lokali gastronomicznych, Restauracje samoobsługowe, Snack-bary, Świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, Usługi barowe, Usługi kateringowe, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi,
Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi
snack-barów, Kawiarnie, Kafeterie, Catering w kafeteriach szybkiej
obsługi, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Kafeterie [bufety], Serwowanie jedzenia i napojów, Gastronomia mobilna, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], Katering obejmujący żywność
i napoje na przyjęcia koktajlowe, Dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, Organizowanie posiłków w hotelach, Spersonalizowane
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 348721
(220) 2021 04 23
(210) 527939
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) ZHEJIANG ZOJE SEWING TECHNOLOGY CO., LTD.,
Yuhuan (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOJE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 7 Maszyny do szycia, Maszyny do zszywania, Prasownice,
Krosna, Obicia do zgrzeblarek [części maszyn], Silniki napędowe, inne
niż do pojazdów lądowych, Maszyny dziewiarskie, Maszyny do cerowania, Maszyny do oplatania, Maszyny dla włókiennictwa, Napędy
pedałowe do maszyn do szycia, Sortownice, Maszyny farbiarskie,
Maszyny do obróbki skóry, Maszyny do cienkiego wycinania skóry,
Krajarki [maszyny], Maszyny do obrębiania, Obrotowe prasy parowe
do tkanin, przenośne.
(111) 348722
(220) 2021 05 10
(210) 528719
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 02
(732) P.S. TRADING-STOLKER PETER SPÓŁKA JAWNA, Ołtarzew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) waart
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Spoiwa (metalurgia), mieszanki gazowe do celów spawalniczych, 6 Metalowe tarcze tokarskie, nasadki (drobnica metalowa), samochodowe ściągacze metalowe, metalowe skrzynki na-
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rzędziowe, metalowe złączki rurowe cyna, drut metalowy, imadła
metalowe, kasety metalowe, klamki do drzwi, klucze, kłódki, linki,
łańcuchy zabezpieczające metalowe, nakrętki metalowe, nity aluminiowe, pasy do transportu ładunku metalowe, metalowe plomby
zabezpieczające, skrzynki do narzędzi metalowe, skrzynki na listy
metalowe, śruby, wkręty metalowe, uszczelki, zaciski do rur i kabli
metalowe, zamki metalowe, inne niż elektryczne, 7 Brzeszczoty,
papiery ścierne, tarcze ścierne, szlifierskie i tnące (narzędzia do maszyn), tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tarcze o napędzie
elektrycznym, tarcze szlifierskie i polerskie części do maszyn), kątowniki do ustawiania wiertła (maszyny), noże strugarskie, noże
do maszyn, noże elektryczne, noże tokarskie, noże obrotowe do metalu, podnośniki (urządzenia), mechaniczne, platformowe, pneumatyczne, hydrauliczne, kubełkowe, ostrza (części maszyn), wycinarki
(maszyny) wycinarki do użytku z maszynami, nożyce elektryczne,
pneumatyczne, mechaniczne, hydrauliczne, do cięcia blach, młotki
pneumatyczne ręczne, młotki przemysłowe (maszyny), młotki (części
maszyn), młotki pneumatyczne ręczne, młotki przemysłowe (maszyny), młotki (części maszyn), przecinaki do maszyn, nożyce elektryczne, pneumatyczne, do blach (maszyny), gwintowniki maszynowe,
nitownice maszynowe, elektryczne, pneumatyczne, pistolety natryskowe elektryczne, pneumatyczne, pistolety smarownicze, pistolety
do malowania, pistolety do kleju, elektryczne pistolety do uszczelniania, spawarki, lutownice gazowe, elektryczne, zszywacze (maszyny) w szczególności pistoletowe, o napędzie elektrycznym, pneumatyczne, lampy lutownicze, przedłużacze do narzędzi o napędzie
elektrycznym, mieszadła do farb, pistolety do klejenia na gorąco,
podnośniki, pompy, rozpylacze, smarownice i oliwiarki, ściągacze
do łożysk i sprężyn, tarcze szlifierskie (części maszyn), urządzenia
i przyrządy czyszczące, 8 Wiertła, frezy, końcówki wkrętakowe, wkrętaki, tarcze szlifierskie ręczne, tarcze tnące ręczne, szczypce, kleszcze
(narzędzia ręczne), klucze (narzędzia), grzechotki (narzędzia ręczne),
kątowniki (narzędzia), kątowniki nastawne (obsługa ręczna), noże
(narzędzia ręczne), w szczególności składane, ogrodnicze, do tapet,
wykładzin, otworów, obkrawania, ostrza, ostrza do pił ręcznych,
do nożyc, do strugów, do narzędzi elektrycznych, nożyce (obsługiwane ręcznie), w szczególności nożyce ogrodnicze, uniwersalne,
do blach, pęsety, młotki, młotki murarskie, blacharskie, kamieniarskie, do gwoździ, siekiery, przecinaki (narzędzia ręczne), kielnie, pace
tynkarskie, szpachle, łomy, dłuta, nożyce, nożyce ogrodnicze, uniwersalne, ręczne, do blachy, podnośniki ręczne (lewarki), narzynki, gwintowniki ręczne, gwintowniki do nakrętek (ręczne), nitownice ręczne,
pistolety do uszczelniania, lutownice nieelektryczne, wiertarki ręczne, szlifierki obsługiwane ręcznie, brzeszczoty pił ręcznych, cykliny
ręczne, skrobaki, dobijaki, gwintownice, imadła, klucze, śrubokręty,
łopaty, łopatki, łyżki do opon, narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia do cięcia, narzędzia ręczne, sterowane ręcznie, obcęgi, obcinacze do rur, obcinaki, osełki, pasy do narzędzi, pilniki, piły, pistolety
ręczne do klejenia, przebijaki do numerowania, przebijaki, punktaki,
rozwiertaki, scyzoryki, skrzynki uciosowe, strugi, szczotki druciane.
sznury traserskie, ściski stolarskie, świdry, tarcze z korundu, ubijaki,
uchwyty do brzeszczotów pił ręcznych, urządzenia do cięcia rur, kamienie szlifierskie, 9 Miary zwijane, składane, taśmy miernicze, dalmierze, kątowniki nastawne (urządzenia pomiarowe), poziomnice,
suwmiarki, lampy prostownicze, przedłużacze elektryczne, ochronne
buty robocze, nakolanniki robocze, ochronna odzież robocza (przed
wypadkami lub urazami), przyłbice spawalnicze, maski spawalnicze,
gogle ochronne, nauszniki, maski przeciwpyłowe, maski ochronne,
areometry, kaski ochronne, kątomierze, liniały metalowe, lutownice
elektryczne, filtry do masek ochronnych, maski przeciwpyłowe, miarki, miary, mikrometry, nakolanniki dla robotników, okulary ochronne,
linki do pionów, ciężarki do pionów, rękawice ochronne, słuchawki
ochronne, sygnalizatory elektryczne, szczelinomierze, taśmy miernicze, urządzenia i przyrządy pomiarowe, elektryczne i nieelektryczne,
zamki elektryczne, 11 Palniki gazowe, myjki samochodowe, lampy
oświetleniowe, olejowe, łukowe, elektryczne, fluoroscencyjne, metalohalogenkowe, LED, gazowe, bezpieczeństwa, słoneczne, latarki,
wskaźniki laserowe, 12 Wózki transportowe, organizery do tyłów siedzeń do użytku w pojazdach, maski do oddychania do ochrony układu oddechowego, na twarz do kasków ochronnych, maski twarzowe
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, maski
lutownicze, szelki bezpieczeństwa do pojazdów, 25 Odzież robocza,
buty robocze.
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(111) 348723
(220) 2021 05 17
(210) 528954
(151) 2021 11 15
(441) 2021 07 19
(732) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Solidarity Transport Hub Poland
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego,
Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowanie statków powietrznych, Serwisowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji
o usługach serwisowych w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych, Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach
naprawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i naprawcze
dotyczące transportu kolejowego, Serwisowanie urządzeń kolejowych, Serwisowanie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Serwisowanie wyposażenia dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych w branży
kolejowej, Usługi naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych,
Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców i stacji kolejowych,
Dostarczanie informacji o usługach naprawczych w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami budowlanymi, Zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów
kolejowych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury
kolejowej, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
budowy dworców i stacji kolejowych, Nadzór budowlany, Usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia projektów budowlanych,
Sprzątanie budynków, Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dworców i stacji kolejowych, Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie
wnętrza budynków, Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie
wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury lotnisk,
Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie elementów infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie elementów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Czyszczenie wnętrza pociągów, lokomotyw,
wagonów i innych pojazdów kolejowych, Mycie, Mycie budynków,
Mycie wnętrza budynków, Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza statków powietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wagonów
i innych pojazdów kolejowych, Mycie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Instalacja, konserwacja i naprawa pasów startowych na lotniskach, stanowisk samolotów,
terminali pasażerskich, terminali cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwacja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport lotniczy,
Transport powietrzny bagażu, Transport powietrzny osób, Transport
lotniczy towarów, Transport naziemny związany z działalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrznego, Udzielanie informacji
dotyczących transportu lotniczego, Transport kolejowy, Transport
kolejowy bagażu, Transport kolejowy osób, Transport kolejowy towarów, Usługi kurierskie, Lotnicze usługi kurierskie, Kolejowe usługi
kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi transferów
lotniskowych, Usługi związane z odprawą pasażerów na lotniskach,
Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem,
Obsługa bagażowa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów
na lotniskach, Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie obiektów
i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania bagażu
na lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeństwa], Usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych
stref] na lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów lotniczych, biletów kolejowych i na inne środki transportu, Usługi związane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych,
Składowanie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotniczego, Usługi
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priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego,
Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej
podróże lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy,
miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usługi w zakresie przechowywania statków powietrznych, Parkowanie statków powietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych, Czarterowanie statków powietrznych, Wynajem statków
powietrznych, Wynajem części do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samochodów, Pośrednictwo w wypożyczaniu środków
transportu, Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych,
Pośrednictwo w wynajmie statków powietrznych, Pośrednictwo
w wynajmie części do statków powietrznych, Pośrednictwo w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samochodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwacja miejsc na transport powietrzny,
Rezerwacja środków transportu, Rezerwacja samochodów, Usługi organizowania wycieczek, Usługi organizowania podróży, Doradztwo
w zakresie transportu lotniczego, Udzielanie informacji związanych
z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem
portów lotniczych świadczone na rzecz pasażerów i przewoźników
lotniczych w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni
bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu płyty postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi asysty i konwojowania na terenie lotnisk
oraz wynajmu urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów przed lotami, Usługi parkingowe, Udostępnianie
miejsc postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia
pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej,
Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz
z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię elektryczną, Akcje
ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, Usługi transferów kolejowych, Usługi związane z odprawą pasażerów na dworcach i stacjach
kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach i stacjach kolejowych,
Usługi w zakresie parkowania przy dworcach i stacjach kolejowych,
Rezerwacja miejsc parkingowych przy dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie udzielania informacji na kolei, Rezerwacja
i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych stref]
na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, Ładowanie frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwacji podróży
koleją, Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie podróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób
podróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, wynajem taboru
kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy,
Doradztwo w zakresie transportu kolejowego, Udzielanie informacji
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży koleją za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem
dworców i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów i przewoźników w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych,
pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych,
usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowników dworców i stacji kolejowych, usługi asysty i konwojowania
na terenie dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kolejowego, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane
z działalnością kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Planowanie i projek-

towanie obiektów budowlanych i infrastruktury, Planowanie i projektowanie lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej,
Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Projektowanie
konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży żywności
i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku,
Usługi gastronomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi
gastronomiczne świadczone w pociągach, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwaterowania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania
w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja
zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług.

(111) 348724
(220) 2021 05 17
(210) 528955
(151) 2021 11 15
(441) 2021 07 19
(732) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Port Lotniczy Solidarność
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego, Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowanie statków powietrznych,
Serwisowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych, Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze
wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych
w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące transportu kolejowego, Serwisowanie urządzeń kolejowych, Serwisowanie
pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Serwisowanie wyposażenia dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie
informacji o usługach serwisowych w branży kolejowej, Usługi naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie
informacji o usługach naprawczych w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami budowlanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie
projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów kolejowych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury kolejowej,
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy
dworców i stacji kolejowych, Nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów budowlanych, Sprzątanie budynków, Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dworców i stacji kolejowych,
Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza budynków,
Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury lotnisk, Czyszczenie pasów
startowych lotnisk, Czyszczenie elementów infrastruktury lotniskowej,
Czyszczenie elementów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Czyszczenie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza budynków, Mycie
statków powietrznych, Mycie wnętrza statków powietrznych, Mycie
pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Mycie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Instalacja, konserwacja i naprawa pasów startowych na lotniskach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, terminali cargo
i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwacja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport,
Transport lotniczy, Transport powietrzny bagażu, Transport powietrzny osób, Transport lotniczy towarów, Transport naziemny związany
z działalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrznego,
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Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, Transport
kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport kolejowy osób, Transport kolejowy towarów, Usługi kurierskie, Lotnicze usługi kurierskie,
Kolejowe usługi kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków
transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi
transferów lotniskowych, Usługi związane z odprawą pasażerów
na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażowa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów
na lotniskach, Usługi w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja
miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie obiektów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeństwa], Usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych na temat lotnictwa, Rezerwacja
i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych stref]
na lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów lotniczych, biletów kolejowych i na inne środki transportu, Usługi związane
z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, Składowanie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotniczego, Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego, Usługi rezerwacji
podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie
pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usługi w zakresie
przechowywania statków powietrznych, Parkowanie statków powietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych, Czarterowanie statków powietrznych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem
części do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urządzeń
do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samochodów, Pośrednictwo w wypożyczaniu środków transportu, Pośrednictwo
w czarterowaniu statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie
statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie części do statków
powietrznych, Pośrednictwo w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń
do transportu drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samochodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwacja
miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków transportu, Rezerwacja samochodów, Usługi organizowania wycieczek, Usługi organizowania podróży, Doradztwo w zakresie transportu lotniczego,
Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone
na rzecz pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej
pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat
od pasażerów i użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu płyty postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi asysty
i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urządzeń ochrony
osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów przed lotami, Usługi
parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych
lotniska, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czynności
obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania
statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu
wraz z taśmociągami, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię
elektryczną, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane
z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, Usługi
transferów kolejowych, Usługi związane z odprawą pasażerów
na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach
i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie parkowania przy dworcach
i stacjach kolejowych, Rezerwacja miejsc parkingowych przy dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie udzielania informacji
na kolei, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane
z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, Ładowanie
frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwacji podróży koleją, Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie podróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeń-
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stwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla
osób podróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, wynajem taboru kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy,
Doradztwo w zakresie transportu kolejowego, Udzielanie informacji
związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży koleją za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem
dworców i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów i przewoźników w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi
parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych
pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowników dworców
i stacji kolejowych, usługi asysty i konwojowania na terenie dworców
i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kolejowego, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Planowanie i projektowanie obiektów budowlanych
i infrastruktury, Planowanie i projektowanie lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie dworców i stacji kolejowych oraz
infrastruktury kolejowej, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Projektowanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży
żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastronomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi
gastronomiczne świadczone w pociągach, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwaterowania, Organizowanie
zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur, Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług.

(111) 348725
(220) 2021 05 17
(210) 528957
(151) 2021 11 15
(441) 2021 07 19
(732) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.05, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego, Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowanie statków powietrznych,
Serwisowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych, Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze
wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące transportu kolejowego, Serwisowanie urządzeń kolejowych, Serwisowanie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów
kolejowych, Serwisowanie wyposażenia dworców i stacji kolejowych,
Dostarczanie informacji o usługach serwisowych w branży kolejowej,
Usługi naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pociągów,
lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie
informacji o usługach naprawczych w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządza-
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nie projektami budowlanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie
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dworców i stacji kolejowych, Nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów budowlanych, Sprzątanie budynków, Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dworców i stacji kolejowych,
Czyszczenie, Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza budynków,
Czyszczenie statków powietrznych, Czyszczenie wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury lotnisk, Czyszczenie pasów
startowych lotnisk, Czyszczenie elementów infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie elementów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie
pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych,
Czyszczenie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza budynków,
Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza statków powietrznych,
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cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwacja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39
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powietrzny osób, Transport lotniczy towarów, Transport naziemny
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związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków
transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi
transferów lotniskowych, Usługi związane z odprawą pasażerów
na lotniskach, Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażowa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów na lotniskach, Usługi w zakresie parkowania na lotniskach,
Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie
obiektów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania
bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli bezpieczeństwa], Usługi
w zakresie udzielania informacji lotniskowych na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych
stref] na lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów
lotniczych, biletów kolejowych i na inne środki transportu, Usługi
związane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów lotniczych, Składowanie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotniczego, Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego, Usługi
rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej podróże
lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc
do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usługi w zakresie przechowywania statków powietrznych, Parkowanie
statków powietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych,
Czarterowanie statków powietrznych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem części do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samochodów, Pośrednictwo w wypożyczaniu środków transportu,
Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, Pośrednictwo
w wynajmie statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie części
do statków powietrznych, Pośrednictwo w wypożyczaniu pojazdów
i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samochodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwacja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków transportu, Rezerwacja samochodów, Usługi organizowania wycieczek, Usługi
organizowania podróży, Doradztwo w zakresie transportu lotniczego,
Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem portów lotniczych świadczone
na rzecz pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej

pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat
od pasażerów i użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu
płyty postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi asysty
i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urządzeń ochrony
osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów przed lotami, Usługi
parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych
lotniska, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czynności
obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania
statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu
wraz z taśmociągami, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię
elektryczną, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane
z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, Usługi
transferów kolejowych, Usługi związane z odprawą pasażerów
na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach
i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie parkowania przy dworcach
i stacjach kolejowych, Rezerwacja miejsc parkingowych przy dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie udzielania informacji
na kolei, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane
z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, Ładowanie
frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwacji podróży koleją, Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie podróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla
osób podróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, wynajem taboru kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, Doradztwo w zakresie transportu kolejowego, Udzielanie
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży koleją za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem dworców i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów
i przewoźników w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla
uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowników dworców i stacji kolejowych, usługi asysty i konwojowania
na terenie dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie
infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kolejowego, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 42 Planowanie i projektowanie
obiektów budowlanych i infrastruktury, Planowanie i projektowanie
lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie dworców
i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, Projektowanie analiz
wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie architektoniczne,
Projektowanie budowlane, Projektowanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje,
Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastronomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastronomiczne świadczone w pociągach,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwaterowania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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Rezerwacja miejsc parkingowych przy lotniskach, Udostępnianie
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47

stref] na lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów
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płyty postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi asysty
i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urządzeń ochrony
osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów przed lotami, Usługi
parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych
lotniska, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania czynności
obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania
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wraz z taśmociągami, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię
elektryczną, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane
z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, Usługi
transferów kolejowych, Usługi związane z odprawą pasażerów
na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach
i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie parkowania przy dworcach
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z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, Ładowanie
frachtu kolejowego, Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwacji podróży koleją, Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie podróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla
osób podróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, Wynajem taboru kolejowego, Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, Doradztwo w zakresie transportu kolejowego, Udzielanie
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży koleją za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem dworców i stacji kolejowych świadczone na rzecz pasażerów
i przewoźników w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla
uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowników dworców i stacji kolejowych, usługi asysty i konwojowania
na terenie dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie
infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kole-
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jowego, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 42 Planowanie i projektowanie
obiektów budowlanych i infrastruktury, Planowanie i projektowanie
lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie dworców
i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, Projektowanie analiz
wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie architektoniczne,
Projektowanie budowlane, Projektowanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje,
Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastronomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastronomiczne świadczone w pociągach,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwaterowania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 348727
(220) 2021 05 17
(210) 528959
(151) 2021 11 15
(441) 2021 07 19
(732) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.04.05, 26.04.11, 26.11.03, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego, Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowanie statków powietrznych, Serwisowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach
serwisowych w branży lotniczej, Usługi naprawcze urządzeń lotniczych,
Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi naprawcze wyposażenia
lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące transportu kolejowego, Serwisowanie urządzeń kolejowych, Serwisowanie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Serwisowanie
wyposażenia dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie informacji
o usługach serwisowych w branży kolejowej, Usługi naprawcze urządzeń
kolejowych, Usługi naprawcze pociągów, lokomotyw, wagonów i innych
pojazdów kolejowych, Usługi naprawcze wyposażenia węzłów, dworców
i stacji kolejowych, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych
w branży kolejowej, Usługi budowlane, Budowa infrastruktury lotniczej,
Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami budowlanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji dla lotnisk,
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów kolejowych, dworców kolejowych i stacji kolejowych, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury kolejowej,
Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy dworców i stacji kolejowych, Nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów budowlanych, Sprzątanie budynków,
Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dworców i stacji kolejowych, Czyszczenie,
Czyszczenie budynków, Czyszczenie wnętrza budynków, Czyszczenie
statków powietrznych, Czyszczenie wnętrza statków powietrznych,
Czyszczenie infrastruktury lotnisk, Czyszczenie pasów startowych lot-

nisk, Czyszczenie elementów infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie elementów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pociągów, lokomotyw,
wagonów i innych pojazdów kolejowych, Czyszczenie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Mycie, Mycie
budynków, Mycie wnętrza budynków, Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza statków powietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Mycie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Instalacja, konserwacja
i naprawa pasów startowych na lotniskach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, terminali cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwacja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport, Transport lotniczy, Transport powietrzny bagażu, Transport powietrzny osób, Transport lotniczy towarów, Transport
naziemny związany z działalnością lotnisk, Organizowanie transportu
powietrznego, Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego,
Transport kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport kolejowy
osób, Transport kolejowy towarów, Usługi kurierskie, Lotnicze usługi kurierskie, Kolejowe usługi kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków
transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi transferów lotniskowych, Usługi związane z odprawą pasażerów na lotniskach,
Usługi odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej
dla pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażowa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów na lotniskach, Usługi
w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja miejsc parkingowych
przy lotniskach, Udostępnianie obiektów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli
bezpieczeństwa], Usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych
na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej, Organizowanie biletów lotniczych, biletów kolejowych i na inne środki
transportu, Usługi związane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów
lotniczych, Składowanie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotniczego,
Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego,
Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej podróże lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usługi
w zakresie przechowywania statków powietrznych, Parkowanie statków
powietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych, Czarterowanie statków powietrznych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem
części do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urządzeń
do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samochodów, Pośrednictwo w wypożyczaniu środków transportu, Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie części do statków powietrznych,
Pośrednictwo w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samochodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwacja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków transportu, Rezerwacja samochodów,
Usługi organizowania wycieczek, Usługi organizowania podróży, Doradztwo w zakresie transportu lotniczego, Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem
portów lotniczych świadczone na rzecz pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów,
standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne,
spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów,
pobierania opłat od pasażerów i użytkowników portów lotniczych, usługi
wynajmu płyty postojowej i parkowania samolotów w hangarach, usługi
asysty i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów przed lotami, Usługi
parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie infrastruktury lotniska przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie miejsca do parkowania sprzętu
i pojazdów służących do wykonywania czynności obsługi naziemnej,
Udostępnianie miejsc postojowych do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni bagażu wraz z taśmociągami, Udostępnianie pomostów pasażerskich, Udostępnianie urządzeń do zasilania
statków powietrznych w energię elektryczną, Akcje ratunkowe, holowa-
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nie i ratownictwo związane z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, Usługi transferów kolejowych, Usługi związane z odprawą pasażerów na dworcach i stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa
na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie parkowania przy
dworcach i stacjach kolejowych, Rezerwacja miejsc parkingowych przy
dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie udzielania informacji
na kolei, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, Ładowanie frachtu
kolejowego, Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwacji podróży
koleją, Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie podróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia
na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących koleją, Czarterowanie pociągów, Wynajem taboru kolejowego,
Pośrednictwo w czarterowaniu pociągów, Rezerwowanie transportu
kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, Doradztwo w zakresie transportu kolejowego, Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży koleją za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem dworców i stacji
kolejowych świadczone na rzecz pasażerów i przewoźników w postaci:
usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi
bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne,
prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania
opłat od pasażerów i użytkowników dworców i stacji kolejowych, usługi
asysty i konwojowania na terenie dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych dworców i stacji
kolejowych, Udostępnianie infrastruktury kolejowej przewoźnikom
i użytkownikom taboru kolejowego, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Planowanie i projektowanie obiektów budowlanych i infrastruktury,
Planowanie i projektowanie lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie i projektowanie dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Projektowanie
konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastronomiczne na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastronomiczne
świadczone w pociągach, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie dostarczania żywności i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur zakwaterowania, Organizowanie zakwaterowania
tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji
w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 348728
(220) 2021 05 17
(210) 528962
(151) 2021 11 15
(441) 2021 07 19
(732) CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.09
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(510), (511) 16 Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru, Wyroby z tektury, Czasopisma dla pasażerów linii lotniczych, Czasopisma dla pasażerów kolei, 18
Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych
klasach, Walizy i torby podróżne, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne,
21 Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Artykuły sportowe i gimnastyczne, 35
Usługi reklamowe, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, Administrowanie programami dla osób podróżujących drogą powietrzną,
Administrowanie programami dla osób podróżujących koleją, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz portów lotniczych, Usługi administrowania
lotniskami, Usługi zarządzania lotniskami, Zarządzanie liniami lotniczymi, Zarządzanie biznesowe liniami lotniczymi, Rekrutacja personelu linii
lotniczych, Rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych, Rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz operatorów węzłów kolejowych,
dworców kolejowych lub stacji kolejowych, Usługi administrowania węzłami kolejowymi, dworcami kolejowymi lub stacjami kolejowymi, Usługi zarządzania infrastrukturą kolejową, węzłami kolejowymi, dworcami
kolejowymi lub stacjami kolejowymi, Zarządzanie biznesowe infrastrukturą kolejową, węzłami kolejowymi, dworcami kolejowymi lub stacjami
kolejowymi, Rekrutacja personelu kolei, Rekrutacja pokładowego personelu kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi instalacyjne, Usługi naprawcze, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu
lotniczego, Serwisowanie urządzeń lotniczych, Serwisowanie statków
powietrznych, Serwisowanie wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach serwisowych w branży lotniczej, Usługi naprawcze
urządzeń lotniczych, Usługi naprawcze statków powietrznych, Usługi
naprawcze wyposażenia lotnisk, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych w branży lotniczej, Usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące transportu kolejowego, Serwisowanie urządzeń kolejowych, Serwisowanie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów
kolejowych, Serwisowanie wyposażenia dworców i stacji kolejowych,
Dostarczanie informacji o usługach serwisowych w branży kolejowej,
Usługi naprawcze urządzeń kolejowych, Usługi naprawcze pociągów,
lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Usługi naprawcze
wyposażenia węzłów, dworców i stacji kolejowych, Dostarczanie informacji o usługach naprawczych w branży kolejowej, Usługi budowlane,
Budowa infrastruktury lotniczej, Budowa lotnisk, Zarządzanie projektami budowlanymi, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy instalacji dla lotnisk, Zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie budowy obiektów lotniskowych, Budowa infrastruktury kolejowej, Budowa węzłów kolejowych, dworców kolejowych
i stacji kolejowych, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie budowy infrastruktury kolejowej, Zarządzanie projektami
na miejscu inwestycji w zakresie budowy dworców i stacji kolejowych,
Nadzór budowlany, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia projektów budowlanych, Sprzątanie budynków, Sprzątanie lotnisk, Sprzątanie dworców i stacji kolejowych, Czyszczenie, Czyszczenie budynków,
Czyszczenie wnętrza budynków, Czyszczenie statków powietrznych,
Czyszczenie wnętrza statków powietrznych, Czyszczenie infrastruktury
lotnisk, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie elementów
infrastruktury lotniskowej, Czyszczenie elementów infrastruktury kolejowej, Czyszczenie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów
kolejowych, Czyszczenie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów kolejowych, Mycie, Mycie budynków, Mycie wnętrza
budynków, Mycie statków powietrznych, Mycie wnętrza statków powietrznych, Mycie pociągów, lokomotyw, wagonów i innych pojazdów
kolejowych, Mycie wnętrza pociągów, lokomotyw, wagonów i innych
pojazdów kolejowych, Instalacja, konserwacja i naprawa pasów startowych na lotniskach, stanowisk samolotów, terminali pasażerskich, terminali cargo i wież kontroli ruchu lotniczego, Instalacja, konserwacja i naprawa elementów infrastruktury kolejowej, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39
Transport, Transport lotniczy, Transport powietrzny bagażu, Transport
powietrzny osób, Transport lotniczy towarów, Transport naziemny związany z działalnością lotnisk, Organizowanie transportu powietrznego,
Udzielanie informacji dotyczących transportu lotniczego, Transport kolejowy, Transport kolejowy bagażu, Transport kolejowy osób, Transport
kolejowy towarów, Usługi kurierskie, Lotnicze usługi kurierskie, Kolejo-
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we usługi kurierskie, Dostarczanie poczty, Usługi wynajmu związane
z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Usługi
lotniskowe, Usługi związane z liniami lotniczymi, Usługi transferów lotniskowych, Usługi związane z odprawą pasażerów na lotniskach, Usługi
odprawy lotniskowej pasażerów, Usługi komunikacji wahadłowej dla
pasażerów pomiędzy parkingami lotniska a lotniskiem, Obsługa bagażowa na lotniskach, Obsługa naziemna towarów na lotniskach, Usługi
w zakresie parkowania na lotniskach, Rezerwacja miejsc parkingowych
przy lotniskach, Udostępnianie obiektów i sprzętu lotniskowego dla lotnictwa, Usługi odprawiania bagażu na lotniskach [nie włączając kontroli
bezpieczeństwa], Usługi w zakresie udzielania informacji lotniskowych
na temat lotnictwa, Rezerwacja i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych stref] na lotniskach, Usługi nawigacji lotniczej,
Organizowanie biletów lotniczych, biletów kolejowych i na inne środki
transportu, Usługi związane z biletami lotniczymi, Rezerwacja biletów
lotniczych, Składowanie paliw lotniczych, Ładowanie frachtu lotniczego, Usługi priorytetowej odprawy lotniczej, Usługi kontroli ruchu lotniczego, Usługi rezerwacji podróży lotniczych, Usługi agencji rezerwującej
podróże lotnicze, Planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc
do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących drogą lotniczą, Usługi
w zakresie przechowywania statków powietrznych, Parkowanie statków
powietrznych, Usługi hangarowania statków powietrznych, Czarterowanie statków powietrznych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem
części do statków powietrznych, Wypożyczanie pojazdów i urządzeń
do transportu drogą powietrzną, Wypożyczanie samochodów, Pośrednictwo w wypożyczaniu środków transportu, Pośrednictwo w czarterowaniu statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie statków powietrznych, Pośrednictwo w wynajmie części do statków powietrznych,
Pośrednictwo w wypożyczaniu pojazdów i urządzeń do transportu drogą powietrzną, Pośrednictwo w wypożyczaniu samochodów, Rezerwowanie transportu powietrznego, Rezerwacja miejsc na transport powietrzny, Rezerwacja środków transportu, Rezerwacja samochodów,
Usługi organizowania wycieczek, Usługi organizowania podróży, Doradztwo w zakresie transportu lotniczego, Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Usługi związane z funkcjonowaniem
portów lotniczych świadczone na rzecz pasażerów i przewoźników lotniczych w postaci: usług wynajmowania wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów, usługi: przechowalni bagażu,
celne, spedycyjne, prowadzenia salonów dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów i użytkowników portów lotniczych, usługi wynajmu płyty postojowej i parkowania samolotów
w hangarach, usługi asysty i konwojowania na terenie lotnisk oraz wynajmu urządzeń ochrony osób, sprzętu i bagaży, usługi kontroli samolotów przed lotami, Usługi parkingowe, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych lotniska, Udostępnianie infrastruktury lotniska
przewoźnikom i użytkownikom statków powietrznych, Udostępnianie
infrastruktury lotniska dla zaopatrzenia pokładowego, Udostępnianie
miejsca do parkowania sprzętu i pojazdów służących do wykonywania
czynności obsługi naziemnej, Udostępnianie miejsc postojowych
do odladzania statków powietrznych, Udostępnianie stanowisk odprawy biletowo-bagażowej wraz z wyposażeniem, Udostępnianie sortowni
bagażu wraz z taśmociągami, Udostępnianie pomostów pasażerskich,
Udostępnianie urządzeń do zasilania statków powietrznych w energię
elektryczną, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działalnością lotnisk, Usługi związane z liniami kolejowymi, Usługi transferów kolejowych, Usługi związane z odprawą pasażerów na dworcach
i stacjach kolejowych, Obsługa bagażowa na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie parkowania przy dworcach i stacjach kolejowych, Rezerwacja miejsc parkingowych przy dworcach i stacjach kolejowych, Usługi w zakresie udzielania informacji na kolei, Rezerwacja
i organizowanie wstępu do salonów lounge [ekskluzywnych stref]
na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi związane z biletami kolejowymi, Rezerwacja biletów kolejowych, Ładowanie frachtu kolejowego,
Usługi kontroli ruchu kolejowego, Usługi rezerwacji podróży koleją,
Usługi agencji rezerwującej podróże koleją, Planowanie i rezerwowanie
podróży koleją, Usługi w zakresie pierwszeństwa wejścia na pokład, odprawy, miejsc do siedzenia i rezerwacji dla osób podróżujących koleją,
Czarterowanie pociągów, Wynajem taboru kolejowego, Pośrednictwo
w czarterowaniu pociągów, Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, Doradztwo w zakresie transportu kolejowego, Udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezer-

wowaniem podróży koleją za pomocą środków elektronicznych, Usługi
związane z funkcjonowaniem dworców i stacji kolejowych świadczone
na rzecz pasażerów i przewoźników w postaci: usług wynajmowania
wózków bagażowych, pojazdów, standów, stanowisk recepcyjnych, szafek ubraniowych, usługi parkingowe, obsługi bagażowej pasażerów,
usługi: przechowalni bagażu, celne, spedycyjne, prowadzenia salonów
dla uprzywilejowanych pasażerów, pobierania opłat od pasażerów
i użytkowników dworców i stacji kolejowych, usługi asysty i konwojowania na terenie dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie miejsc postojowych i dróg dojazdowych dworców i stacji kolejowych, Udostępnianie
infrastruktury kolejowej przewoźnikom i użytkownikom taboru kolejowego, Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo związane z działalnością kolei, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 41 Usługi edukacyjne, Usługi rozrywkowe, Usługi sportowe, Organizowanie imprez rozrywkowych, Zawodowe
szkolenia związane z lotniskami, Instruktaż lotniczy, Organizowanie pokazów lotniczych, Rozrywka w formie pokazów lotniczych, Organizowanie i prowadzenie widowisk lotniczych, Zawodowe szkolenia związane
z koleją, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
42 Planowanie i projektowanie obiektów budowlanych i infrastruktury,
Planowanie i projektowanie lotnisk i infrastruktury lotniczej, Planowanie
i projektowanie dworców i stacji kolejowych oraz infrastruktury kolejowej, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie budowlane, Projektowanie konstrukcyjne, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Restauracje, Bary, Punkty sprzedaży żywności i napojów, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi gastronomiczne na lotnisku, Usługi gastronomiczne
na dworcach i stacjach kolejowych, Usługi gastronomiczne świadczone
w pociągach, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi biur
zakwaterowania, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania
w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania
hotelowego, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi w zakresie ochrony lotnisk, Usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów linii lotniczych, Kontrola bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach, Kontrole bezpieczeństwa bagażu dla linii lotniczych, Kontrola bezpieczeństwa pasażerów linii
lotniczych, Usługi badania bezpieczeństwa bagażu na lotniskach, Usługi
prześwietlania bagażu na lotniskach, Usługi w zakresie ochrony dworców
i stacji kolejowych, Usługi w zakresie ochrony infrastruktury kolejowej,
Usługi w zakresie bezpieczeństwa pasażerów kolei, Kontrola bezpieczeństwa osób i bagażu na dworcach i stacjach kolejowych oraz w pociągach,
Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 348729
(220) 2021 05 24
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 12
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Naturell WITAMINA D dla dzieci
(540)

(210) 529236

(591) biały, pomarańczowy, zielony, różowy, żółty, niebieski
(531) 02.05.01, 02.05.02, 02.05.23, 05.07.08, 04.05.05, 26.15.09,
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24.17.20, 19.13.21, 01.03.02, 05.05.20, 27.05.01, 25.01.01, 29.01.15
(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) 348730
(220) 2021 05 24
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 12
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bloxin
(540)
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(540)

(591) granatowy, jasnoniebieski, biały
(531) 26.11.03, 26.11.12, 24.17.02, 19.03.01, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne do nosa
oraz do gardła.
(111) 348732
(220) 2021 05 24
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 12
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bloxin
(540)

(210) 529246

(210) 529241

(591) biały, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne do nosa
oraz do gardła.

(591) granatowy, biały, żółty
(531) 19.03.01, 26.11.03, 26.11.12, 24.17.02, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Przeciwwirusowe produkty farmaceutyczne do nosa
oraz do gardła.

(111) 348731
(220) 2021 05 24
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 12
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bloxin

(111) 348733
(220) 2018 04 19
(151) 2021 11 18
(441) 2018 07 09
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowny)
(540) Contril Mini

(210) 529244

(210) 485086
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(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 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, Wszystkie wyżej
wymienione towary z wyjątkiem produktów przeznaczonych do stosowania na włosach i na powierzchni skóry głowy i/lub oddziaływujących na włosy i skórę głowy, 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,
Wszystkie wyżej wymienione towary z wyjątkiem produktów przeznaczonych do stosowania na włosach i na powierzchni skóry głowy
i/lub oddziaływujących na włosy i skórę głowy, 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) 348734
(220) 2020 01 27
(210) 509475
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) Intercontinental Great Brands LLC, East Hanover (US)
(540) (znak słowny)
(540) WIĘCEJ ZAUFANIA, WIĘCEJ DO ODKRYCIA
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, produkty zbożowe, płatki śniadaniowe, chleb, suchary, słodkie ciasteczka, słone i wytrawne ciasteczka, krakersy, ciastka, wafelki, batony zbożowe, gofry, ciasta, wypieki,
bułka tarta, ciasto na wypieki, ciasto na ciasteczka, wyroby cukiernicze, lody spożywcze, mianowicie lody i wyroby z lodów, mrożone
wyroby piekarnicze, wypieki i desery, wyroby piekarnicze, wypieki
i desery chłodzone.
(111) 348735
(220) 2020 03 20
(210) 511704
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice-Parcela (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AMBRA BIANCA
(510), (511) 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 infor-

macji 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) 348736
(220) 2020 10 15
(210) 519505
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 19
(732) KLACZKOWSKA ANNA, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CUDANKI
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte
w tej klasie, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 24
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, materiały do filtrowania z tekstylnych materiałów, 25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, 28 artykuły i sprzęt sportowy, gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek.
(111) 348737
(220) 2020 11 05
(210) 520414
(151) 2021 11 19
(441) 2020 12 14
(732)	ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) promak
(510), (511) 9 programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, programy komputerowe do obsługi uczestników rynku
kapitałowego i transakcji na rynku kapitałowym, programy komputerowe do przeprowadzania i zarządzania inwestycjami kapitałowymi, programy komputerowe do administrowania aktywami
finansowymi, programy komputerowe do zarządzania biurem maklerskim, programy komputerowe do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, programy komputerowe wspomagające zarządzanie
instrumentami finansowymi, programy komputerowe do analizy
danych finansowych, programy komputerowe do analizy transakcji
na rynku kapitałowym, programy komputerowe do obsługi usług
finansowych, programy komputerowe wspomagające świadczenie
usług finansowych, programy komputerowe do obsługi usług bankowych, programy komputerowe wspomagające świadczenie usług
bankowych, programy komputerowe do obsługi usług maklerskich,
programy komputerowe wspomagające świadczenie usług maklerskich, mobilne aplikacje dotyczące spraw finansowych, mobilne
aplikacje do obsługi uczestników rynku kapitałowego i transakcji
na rynku kapitałowym, mobilne aplikacje do przeprowadzania i zarządzania inwestycjami kapitałowymi, mobilne aplikacje do administrowania aktywami finansowymi, mobilne aplikacje do zarządzania
biurem maklerskim, mobilne aplikacje do zarządzania funduszami
inwestycyjnymi, mobilne aplikacje wspomagające zarządzanie instrumentami finansowymi, mobilne aplikacje do analizy danych
finansowych, mobilne aplikacje do analizy transakcji na rynku kapitałowym, mobilne aplikacje do obsługi usług finansowych, mobilne
aplikacje wspomagające świadczenie usług finansowych, mobilne
aplikacje do obsługi usług bankowych, mobilne aplikacje wspomagające świadczenie usług bankowych, mobilne aplikacje do obsługi
usług maklerskich, mobilne aplikacje wspomagające świadczenie
usług maklerskich, żaden z powyższych towarów nie dotyczy sprzętu do zarządzania personelem ani oprogramowania do zarządzania
personelem, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi makler-
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skie, usługi inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi
pośrednictwa w zakresie usług bankowych, usługi pośrednictwa
w zakresie usług finansowych, usługi pośrednictwa w zakresie usług
maklerskich, usługi pośrednictwa w zakresie usług inwestycyjnych,
usługi pośrednictwa w zakresie usług funduszy inwestycyjnych, doradztwo w zakresie usług bankowych, doradztwo w zakresie usług
finansowych, doradztwo w zakresie usług maklerskich, doradztwo
w zakresie usług inwestycyjnych, doradztwo w zakresie usług funduszy inwestycyjnych, informacja o usługach bankowych, informacja
o usługach finansowych, informacja o usługach maklerskich, informacja o usługach inwestycyjnych, informacja o usługach funduszy
inwestycyjnych, analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne,
analizy danych finansowych, analizy w zakresie inwestycji, analizy
komputerowe informacji giełdowej, wyceny i analizy finansowe,
analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, przetwarzanie informacji finansowych, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, informacja o powyższych
usługach, żadna z powyższych usług nie dotyczy sprzętu do zarządzania personelem ani oprogramowania do zarządzania personelem, 42 platformy sztucznej inteligencji oferowane jako oprogramowanie w formie usługi [SaaS] do wspierania rynków kapitałowych
lub dokonywania inwestycji kapitałowych lub świadczenia usług
finansowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do obsługi uczestników rynku kapitałowego i transakcji
na rynku kapitałowym, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do przeprowadzania i zarządzania inwestycjami kapitałowymi, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące
oprogramowanie do świadczenia usług finansowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do świadczenia
usług maklerskich, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące
oprogramowanie do świadczenia usług bankowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do administrowania aktywami finansowymi, oprogramowanie jako usługa [SaaS]
obejmujące oprogramowanie do zarządzania biurem maklerskim,
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie
do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, oprogramowanie jako
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie wspomagające zarządzanie instrumentami finansowymi, oprogramowanie jako usługa
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do analizy danych finansowych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do analizy transakcji na rynku kapitałowym, oprogramowanie
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do obsługi usług
finansowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące
oprogramowanie wspomagające świadczenie usług finansowych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie
do obsługi usług bankowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS]
obejmujące oprogramowanie wspomagające świadczenie usług
bankowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do obsługi usług maklerskich, oprogramowanie jako
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie wspomagające świadczenie usług maklerskich, informacja o powyższych usługach, żadna
z powyższych usług nie dotyczy sprzętu do zarządzania personelem
ani oprogramowania do zarządzania personelem.

(111) 348738
(220) 2020 11 05
(210) 520415
(151) 2021 11 19
(441) 2020 12 14
(732)	ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROMAK
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, programy komputerowe do obsługi uczestników rynku
kapitałowego i transakcji na rynku kapitałowym, programy komputerowe do przeprowadzania i zarządzania inwestycjami kapitałowymi, programy komputerowe do administrowania aktywami
finansowymi, programy komputerowe do zarządzania biurem maklerskim, programy komputerowe do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, programy komputerowe wspomagające zarządzanie
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instrumentami finansowymi, programy komputerowe do analizy
danych finansowych, programy komputerowe do analizy transakcji
na rynku kapitałowym, programy komputerowe do obsługi usług
finansowych, programy komputerowe wspomagające świadczenie
usług finansowych, programy komputerowe do obsługi usług bankowych, programy komputerowe wspomagające świadczenie usług
bankowych, programy komputerowe do obsługi usług maklerskich,
programy komputerowe wspomagające świadczenie usług maklerskich, mobilne aplikacje dotyczące spraw finansowych, mobilne
aplikacje do obsługi uczestników rynku kapitałowego i transakcji
na rynku kapitałowym, mobilne aplikacje do przeprowadzania i zarządzania inwestycjami kapitałowymi, mobilne aplikacje do administrowania aktywami finansowymi, mobilne aplikacje do zarządzania
biurem maklerskim, mobilne aplikacje do zarządzania funduszami
inwestycyjnymi, mobilne aplikacje wspomagające zarządzanie instrumentami finansowymi, mobilne aplikacje do analizy danych
finansowych, mobilne aplikacje do analizy transakcji na rynku kapitałowym, mobilne aplikacje do obsługi usług finansowych, mobilne
aplikacje wspomagające świadczenie usług finansowych, mobilne
aplikacje do obsługi usług bankowych, mobilne aplikacje wspomagające świadczenie usług bankowych, mobilne aplikacje do obsługi
usług maklerskich, mobilne aplikacje wspomagające świadczenie
usług maklerskich, żaden z powyższych towarów nie dotyczy sprzętu do zarządzania personelem ani oprogramowania do zarządzania
personelem, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi maklerskie, usługi inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi
pośrednictwa w zakresie usług bankowych, usługi pośrednictwa
w zakresie usług finansowych, usługi pośrednictwa w zakresie usług
maklerskich, usługi pośrednictwa w zakresie usług inwestycyjnych,
usługi pośrednictwa w zakresie usług funduszy inwestycyjnych, doradztwo w zakresie usług bankowych, doradztwo w zakresie usług
finansowych, doradztwo w zakresie usług maklerskich, doradztwo
w zakresie usług inwestycyjnych, doradztwo w zakresie usług funduszy inwestycyjnych, informacja o usługach bankowych, informacja
o usługach finansowych, informacja o usługach maklerskich, informacja o usługach inwestycyjnych, informacja o usługach funduszy
inwestycyjnych, analizy finansowe, analizy finansowo-ekonomiczne,
analizy danych finansowych, analizy w zakresie inwestycji, analizy
komputerowe informacji giełdowej, wyceny i analizy finansowe,
analizy inwestycji finansowych i badania w zakresie papierów wartościowych, przetwarzanie informacji finansowych, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, informacja o powyższych
usługach, żadna z powyższych usług nie dotyczy sprzętu do zarządzania personelem ani oprogramowania do zarządzania personelem, 42 platformy sztucznej inteligencji oferowane jako oprogramowanie w formie usługi [SaaS] do wspierania rynków kapitałowych
lub dokonywania inwestycji kapitałowych lub świadczenia usług
finansowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do obsługi uczestników rynku kapitałowego i transakcji
na rynku kapitałowym, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do przeprowadzania i zarządzania inwestycjami kapitałowymi, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące
oprogramowanie do świadczenia usług finansowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do świadczenia
usług maklerskich, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące
oprogramowanie do świadczenia usług bankowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do administrowania aktywami finansowymi, oprogramowanie jako usługa [SaaS]
obejmujące oprogramowanie do zarządzania biurem maklerskim,
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie
do zarządzania funduszami inwestycyjnymi, oprogramowanie jako
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie wspomagające zarządzanie instrumentami finansowymi, oprogramowanie jako usługa
[SaaS] obejmujące oprogramowanie do analizy danych finansowych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do analizy transakcji na rynku kapitałowym, oprogramowanie
jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do obsługi usług
finansowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące
oprogramowanie wspomagające świadczenie usług finansowych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie
do obsługi usług bankowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS]
obejmujące oprogramowanie wspomagające świadczenie usług
bankowych, oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie do obsługi usług maklerskich, oprogramowanie jako
usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie wspomagające świad-
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czenie usług maklerskich, informacja o powyższych usługach, żadna
z powyższych usług nie dotyczy sprzętu do zarządzania personelem
ani oprogramowania do zarządzania personelem.

(111) 348739
(220) 2021 07 07
(210) 531248
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732)	EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN LEASING
(540)

Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Przynęta,
niesztuczna, Ściółka dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla cieląt, Artykuły spożywcze dla kurczaków, Artykuły spożywcze dla świń, Artykuły spożywcze zawierające
fosforan służące do karmienia zwierząt, Białko słodowe dla zwierząt
[inne niż do celów medycznych], Artykuły spożywcze dla zwierząt
gospodarskich, Artykuły spożywcze dla zwierząt mlecznych, Pasze
zbożowe dla zwierząt.

(111) 348742
(220) 2021 07 13
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) KSIĄŻEK DAMIAN, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dk DAMIAN KSIĄŻEK
(540)

(210) 531497

(591) czarny, czerwony
(531) 03.07.07, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych,
Promowanie usług leasingowych w imieniu osób trzecich, 36 Usługi
finansowe, Leasing finansowy, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, Usługi leasingowe, Leasing konsumencki zwrotny.
(111) 348740
(220) 2021 07 07
(210) 531253
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732)	EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN
(540)

(591) biały, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.07.07, 03.07.24
(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub
komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie promocji, Usługi
w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, Usługi merchandisingu, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie usług finansowych
w imieniu osób trzecich, Promowanie usług leasingowych w imieniu
osób trzecich, Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych,
Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych, 36 Usługi finansowe, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
Udzielanie kredytów, Finansowanie kredytów, Doradztwo kredytowe,
Leasing finansowy, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, 41 Usługi szkoleniowe w zakresie finansów, Usługi szkoleniowe w zakresie ubezpieczeń.
(111) 348741
(220) 2021 07 12
(210) 531446
(151) 2021 12 01
(441) 2021 08 09
(732)	SOYMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALGEN-TECH
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt,

(591) biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 35 Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości,
Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo księgowe
w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku
[rachunkowość], Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowość, Księgowość administracyjna, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księgowanie kosztów, Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Porady związane
z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, Przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz dla
przedsiębiorstw, Przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki], Przygotowywanie zeznań podatkowych, Rachunkowość, Rachunkowość
komputerowa, Rachunkowość na rzecz osób trzecich, Rachunkowość
w zakresie zarządzania kosztami, Skomputeryzowana rachunkowość,
Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], Sporządzanie bilansów finansowych,
Sporządzanie sprawozdań finansowych, Usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, Usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Zarządzanie rachunkami firm, Zarządzanie rachunkowością, 36 Doradcze
usługi zarządzania finansowego, Analizy danych finansowych, Analizy
finansowe, Skomputeryzowane analizy finansowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo i analiza
finansowa, Finansowe, Profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące
finansów, Przygotowywanie analiz finansowych, Dostarczanie informacji związanych z kontami finansowymi, Finansowe i inwestycyjne
usługi konsultacyjne, Skomputeryzowane usługi dotyczące danych
finansowych, Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej,
Sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, Sporządzanie raportów i analiz finansowych, Usługi doradcze dotyczące finansowania jednostek gospodarczych [corporate finance], Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, Usługi
doradcze w zakresie inwestycji i finansów, Usługi informacji finansowej,
Usługi konsultacyjne dotyczące finansów korporacyjnych, Usługi konsultingu finansowego, Usługi w zakresie badań i analiz finansowych,
Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne.
(111) 348743
(151) 2021 12 16

(220) 2021 07 14
(441) 2021 08 30

(210) 531518
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(732) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LEOPOLD STAW
(510), (511) 29 Ryby, ryby konserwowe, ryby nieżywe, rybne potrawy,
sardynki, skorupiaki nieżywe, ryby solone, śledzie, tuńczyk, żywność
przygotowywana z ryb, filety rybne, przeciery rybne, anchois, homary nieżywe, kawior, konserwy rybne, krewetki [nieżywe], krewetki
różowe [nieżywe], langusty [nieżywe], łosoś, małże jadalne nieżywe,
małże [mięczaki] nieżywe, ostrygi nieżywe, raki nieżywe.
(111) 348744
(220) 2021 07 19
(210) 531704
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732) PTAK WARSAW EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadarzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bio expo warsaw
(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 02.09.04, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Reklama, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Dystrybucja produktów do celów
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy,
marketingu i publicity, Rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Pokaz towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Usługi pośrednictwa w sprzedaży, w tym sprzedaży komisowej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej
i hurtowej, Prezentowanie produktów w mediach dla detalicznego
i hurtowego handlu.
(111) 348745
(220) 2021 07 20
(210) 531763
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 23
(732) CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) rzeka korzyści Credit Agricole
(510), (511) 9 Magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki
danych z nagraniami, oprogramowanie komputerowe, magnetyczne, mikroprocesorowe i optyczne nośniki danych kodowane i niekodowane, karty magnetyczne kodowane, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, urządzenia do transmisji i przetwarzania
danych, urządzenia elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo
przesyłania danych, moduły ładowalne z publikacjami w formie elektronicznej oraz zawierające treści multimedialne, oprogramowanie
komputerowe do pobrania z Internetu do obsługi transakcji i operacji bankowych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, elektroniczne bazy danych, elektroniczne tablice ogłoszeń, 35
Reklama, kreowanie wizerunku firmy, usługi marketingowe, Usługi
promocyjne obejmujące organizowanie, obsługę, administrowanie,
nadzorowanie i zarządzanie planami pozyskiwania stałych klientów
w formie programów lojalnościowych, Kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowe bazy danych, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, przetwarzanie danych, zarządzanie
bazami danych, udostępnianie komputerowych baz danych, analizy
kosztów, 36 Operacje bankowe, usługi bankowe, z uwzględnieniem
usług bankowych z dostępem bezpośrednim przez systemy elektroniczne, bankowość telefoniczna, usługi bankowości domowej, usługi
bankowości osobistej, usługi finansowe, operacje walutowe, analizy
finansowe, doradztwo finansowe, informacja bankowa, inwestycje
kapitałowe, lokaty kapitałów i doradztwo w tym zakresie, usługi
finansowych baz danych, obsługa kredytów i pożyczek ratalnych,
obsługa kont bankowych, finansowanie pożyczek i kredytów, emi-
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sja kart płatniczych, obsługa kart płatniczych, pośrednictwo finansowe, powiernictwo finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych, zarządzanie finansami, Informacja
o usługach i produktach bankowych i finansowych, 38 Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, przekierowanie wszelkiego
rodzaju wiadomości na adresy internetowe [przesyłanie wiadomości
internetowych], zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
zapewnianie dostępu do stron internetowych, zapewnianie dostępu
do internetowych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, świadczenie usług komunikacji głosowej przez Internet, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem Internetu, elektroniczne
przesyłanie programów komputerowych i aplikacji mobilnych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do danych i informacji
za pośrednictwem Internetu, dostęp do treści, stron internetowych
i portali, usługi telekomunikacyjne świadczone przez Internet, intranet i extranet, transmisja treści generowanych przez użytkownika
za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do baz danych i do Internetu, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych,
usługi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu
danych, usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, elektroniczna wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów] oraz forów
internetowych.

(111) 348746
(220) 2021 07 20
(210) 531768
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732) JANCZAK PATRYCJA KERABIKE-MYJNIE ROWEROWE,
Niedrzwica Duża (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kerabike MYJNIE ROWEROWE
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do mycia ciśnieniowego, Zrobotyzowane instalacje do mycia pojazdów, Zrobotyzowane pralki przemysłowe, Instalacje do automatycznego mycia pojazdów, 37 Mycie, Mycie pojazdów, Mycie pojazdów mechanicznych, Usługi mycia ciśnieniowego:
wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wynajem sprzętu do mycia
i czyszczenia.
(111) 348747
(220) 2021 07 22
(210) 531869
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) PACZKOWSKI PRZEMYSŁAW LINTELI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LINTELI
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia do ładowania akumulatorów, Ładowarki
do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych, Ładowarki do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych, Stacje
ładowania dla pojazdów elektrycznych, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, w tym poprzez Internet, następujących towarów:
silników elektrycznych i części zamiennych do tych silników, turbin
wiatrowych, stacji transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz osprzętu do nich, urządzeń do ładowania akumulatorów,
ładowarek do ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych,
ładowarek do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych,
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stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, akumulatorów i baterii
akumulatorów, urządzeń i instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, urządzeń i instalacji do wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej, inwerterów elektrycznych,
37 Usługi w zakresie budowy, montażu, naprawy i serwisowania:
stacji transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych, elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, fotowoltaicznych urządzeń
i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej, stacji ładowania
do pojazdów elektrycznych, Nadzór budowlany w miejscu budowy
inwestycji energetycznych i elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, 42 Usługi projektowania technicznego w zakresie: elektroenergetyki, stacji transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych,
linii energetycznych i instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz
światłowodowych, elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, fotowoltaicznych urządzeń i instalacji do wytwarzania energii elektrycznej, ładowarek do ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych
i stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych.

(111) 348748
(220) 2021 07 22
(210) 531871
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 16
(732) MESEK MAŁGORZATA NEKMA ALARM SYSTEM, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) unv
(510), (511) 9 Urządzenia do przetwarzania danych, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Urządzenia do rozpoznawania twarzy, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, Drogowe
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Wideofony, Aparatura do komunikacji sieciowej, Multipleksery wideo, Urządzenia
monitorujące, elektryczne, Odbiorniki audiowizualne, Magnetowidy, Kamery wideo, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
Elektroniczne tablice wyświetlające, Magnetowidy samochodowe,
Kamery termowizyjne, Kable koncentryczne, Chipy [układy scalone], Ekrany wideo, Alarmy, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych,
Przyciski do dzwonków, Zamki elektryczne, Wykrywacze dymu, Baterie słoneczne, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, 41
Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, Informacja o edukacji, Kształcenie praktyczne [pokazy],
Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie
loterii, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Przekazywanie know-how
[szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia dotyczące elektroniki,
Szkolenia komputerowe, Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakresie elektronicznego przetwarzania danych,
Szkolenia w zakresie obsługi systemów oprogramowania, Szkolenia
w zakresie przetwarzania danych, Szkolenia z obsługi systemów
skomputeryzowanych, Tłumaczenia, Usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Udostępnianie filmów
online nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Wypożyczanie
symulatorów szkoleniowych.
(111) 348749
(220) 2021 07 27
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 23
(732) KOZŁOWSKA ILONA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dezynpol

(540)

(591) szary, czerwony, biały
(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami i artykułami do tępienia szkodników, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami i artykułami do tępienia szkodników, 37 Dezynfekcja, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Deratyzacja, Niszczenie szkodników, Eliminowanie robactwa [inne niż w rolnictwie].
(111) 348750
(220) 2021 07 27
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 23
(732) CHROSTEK MARZENA, Truskaw (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FABRYKA MISTRZÓW BIKE 13
(540)

(210) 531996

(591) brązowy, czarny, żółty, biały
(531) 18.01.07, 18.01.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych,
Organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, Nauka jazdy na motocyklu.
(111) 348751
(220) 2021 07 30
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732)	HANUS JERZY MULTICOOP, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vividi
(540)

(210) 532177

(591) ciemnozielony, jasnozielony, niebieski
(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 11 Aparaty do sterylizacji, Autoklawy do sterylizacji, Komory jonizacyjne, Komory służące do odkażania, Sterylizatory, Urządzenia do dezynfekcji, Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, Urządzenia do sterylizacji, Urządzenia sterylizujące.
(111) 348752
(220) 2021 07 30
(210) 532181
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732)	SZCZEŚNIEWSKA KATARZYNA CENTRUM EDUKACJI
MONTESSORI, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Edukacji Montessori love of teaching
(540)

(210) 531979

(591) czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 02.09.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 16 Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane
materiały szkoleniowe, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane
materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, Materiały drukowane, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie
edukacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Drukowane instrukcje
dotyczące metod nauczania, Lekcje drukowane, Publikacje drukowane, Książki dla dzieci, Książki do rysowania, Książki edukacyjne, Książki
z grafiką, Książki z obrazkami, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Tabliczki do pisania dla dzieci, Zeszyty ćwiczeń, Zeszyty do ćwiczeń, Bloczki
do notowania, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki do dyktand, 28
Artykuły do zabawy dla dzieci, Aparatura do zabawy w pomieszczeniu
dla dzieci, Klocki do zabawy, Klocki do łączenia [zabawki], Klocki do budowy [zabawki], Klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć,
Zabawki edukacyjne, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, Publikacja elektroniczna on-line
periodyków i książek, Publikowanie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa
publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji,
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Badania edukacyjne, Budowanie zespołu (edukacja), Analizowanie wyników testów i danych
edukacyjnych dla osób trzecich, Doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe (doradztwo
edukacyjne lub szkoleniowe), Edukacja, Edukacja [nauczanie], Edukacja
przedszkolna, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja],
Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Dostarczanie informacji
edukacyjnych, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, Edukacyjne usługi doradcze, Informacja o edukacji, Nauczanie i szkolenia, 43 Żłobki dla dzieci.

(111) 348753
(220) 2021 08 02
(210) 532258
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 30
(732)	HOŚCIŁOWICZ ALEKSANDRA HOSCHKO, Ogrodniczki (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 02.03.01, 02.01.01, 04.05.03, 04.05.21, 02.05.01, 26.11.03, 26.11.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami
przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej obuwia,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej toreb i walizek,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej biżuterii, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej nakryć głowy, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej wyrobów futrzarskich,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
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z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami.

(111) 348754
(220) 2021 08 09
(210) 532508
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) JANKOWIAK HENRYK, Malbork (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Arches
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, 35 Usługi w zakresie
księgowości i rachunkowości, Sporządzanie sprawozdań finansowych.
(111) 348755
(220) 2021 08 01
(210) 532216
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 23
(732) INTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INTU
(510), (511) 41 Nauczanie praktyk medytacyjnych, Trening medytacji, Usługi edukacyjne dotyczące medytacji, Trening koncentracji
i medytacji, Tworzenie materiałów edukacyjnych z zakresu medytacji, Prowadzenie szkoleń z zakresu medytacji, Publikacja tekstów
z zakresu medytacji, Organizacja szkoleń z zakresu medytacji, Trening rozwoju osobistego, Udostępnianie publikacji elektronicznych
z zakresu medytacji [nie do pobrania], Produkcja nagrań audio i video z zakresu medytacji, Zapewnienie kursów szkoleniowych online
z zakresu medytacji, Udostępnianie online treści nagrań audio z zakresu medytacji [nie do pobrania], 44 Usługi w zakresie medytacji,
Usługi medytacji będące usługami medycyny alternatywnej, Usługi
na rzecz zdrowia, Usługi medytacji online, Usługi informacyjne online o medytacji (medycynie alternatywnej), Usługi medytacji online
przez aplikacje mobilne i strony internetowe, Zdalna pomoc medyczna, Usługi doradcze w zakresie zdrowia.
(111) 348756
(220) 2021 06 17
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) MASFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ziębice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MF MASFROST
(540)

(210) 530407

(591) granatowy, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mięso, Ekstrakty mięsne, Mięso konserwowane, Mięso
solone, Wyroby z mięsa, Wyroby wędliniarskie i garmażeryjne, Drób,
Dziczyzna, Ryby, Zupy, Sosy mięsne, Tłuszcze jadalne, Oleje, Margaryna, Nabiał, Mleko i wyroby z mleka, Sery, Jaja, Galaretki, Konfitury,
Dżemy, Koncentraty do sporządzania zup, Koncentraty obiadowe,
Gotowe sałatki owocowe i warzywne, Gotowe sałatki jarzynowe,
Sałatki rybno-warzywne, Wyroby kulinarne na bazie mięsa gotowe
do spożycia, Produkty z ziemniaków, Chipsy, chrupki i płatki ziemniaczane, Frytki, Owoce, warzywa i grzyby przetworzone, konserwowane oraz suszone, Wyroby kulinarne gotowe do spożycia, Wszystkie
wymienione produkty również w postaci mrożonej, 30 Kawa i namiastki kawy-preparaty roślinne zastępujące kawę, Herbata, Kakao,
Wyroby zbożowe, Mąki, Kasze, Ryż, Soja, Płatki zbożowe, Makarony,
Przetwory młynarskie, Pieczywo, Miody, Cukry i wyroby cukiernicze,
Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Budynie, Czekolada, Cukierki, Słodycze,
Wafle, Lody, Koncentraty deserowe, Dodatki do ciast, Przyprawy, Sosy,
Majonezy, Musztarda, Sól, Ocet, Drożdże, Pizza, 31 Produkty rolnicze,
ogrodowe i leśne, Świeże rośliny, nasiona i orzechy, Grzyby, Bulwy,
Świeże owoce i warzywa, 32 Wody źródlane, mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, Syropy i inne preparaty do przygotowywania napojów, Napoje owocowe, Soki, Piwo, 35 Usługi sprze-
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daży towarów spożywczych w sklepach detalicznych, hurtowniach
oraz za pośrednictwem internetu (e-sklep), Organizowanie wystaw
w celach reklamowych i handlowych, 39 Usługi w zakresie pakowania
i dystrybucji towarów, Usługi transportowe i magazynowe.

(111) 348757
(220) 2021 07 01
(210) 531002
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LIPIFORMA BERGAMIA
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 348758
(220) 2021 06 30
(210) 530965
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 23
(732) BROWAR TUREK WOJCIECH WIATROWSKI I WSPÓLNIK
SPÓŁKA JAWNA, Turek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czarna Kaśka BROWAR RZEMIEŚLNICZY ROK ZAŁOŻENIA:
2014 BROWAR TUREK
(540)

(531) 03.04.01, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 24.09.14, 05.13.25,
25.05.02, 25.07.25
(510), (511) 32 Piwo.
(111) 348759
(220) 2021 07 05
(210) 531107
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 23
(732) FATTORIE DEL DUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Modlniczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FATTORIE DEL DUCA
(540)

(591) zielony, złoty, biały, czerwony
(531) 07.01.09, 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.14, 26.05.01,
26.05.09, 26.05.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem
piwa), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami
dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami
diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi,
43 Usługi kateringowe.

(111) 348760
(220) 2021 07 12
(210) 531451
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 09
(732) DĄBROWSKI ŁUKASZ, ROSZKOWSKI KRZYSZTOF FISZKA
SPÓŁKA CYWILNA, Ełk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 26.11.08, 29.01.06, 29.01.04
(510), (511) 29 Ryby, Przetworzone owoce morza, Frytki, Sałatki
warzywne, Zupy, 43 Usługi gastronomiczne, Usługi barów i restauracji, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Usługi w zakresie jedzenia
na wynos, Usługi przyczep gastronomicznych, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
(111) 348761
(220) 2021 07 10
(151) 2021 12 01
(441) 2021 08 16
(732) KUBACKI BARTOSZ LISSA, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LISSA
(540)

(210) 531380

(591) jasnoczerwony, czerwony, ciemnoszary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników,
Usługi rejestrowania pracowników, Usługi doradcze pośrednictwa
pracy, Usługi w zakresie przenoszenia pracowników, Analiza pracy
w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika, Wyszukiwanie miejsc pracy, Leasing pracowniczy, Zarządzanie personelem, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników.
(111) 348762
(220) 2021 07 13
(210) 531465
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 09
(732) PIZZERIA-RESTAURACJA DA ADAMO SPÓŁKA JAWNA
A.DRABIK,J.CIĄGWA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Adamo
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 13.03.07, 02.01.11, 08.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Pizzerie, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów
typu fast-food na wynos, Serwowanie jedzenia i napojów.
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(111) 348763
(220) 2021 06 26
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 23
(732) KUWAŁ MATEUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTEA Natural High-Kombucha
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 530783

(591) zielony
(531) 02.03.01, 02.03.30, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.14, 26.01.15,
26.01.21, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.
(111) 348764
(220) 2021 07 21
(210) 531785
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732) IBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) iBet
(510), (511) 6 Blacharskie materiały budowlane, Budowlane materiały
metalowe, Markizy metalowe [materiały budowlane], Materiały metalowe na rusztowania budowlane, Metalowe materiały budowlane,
Metalowe materiały budowlane w postaci płyt, Metalowe materiały
budowlane w postaci arkuszy, Metalowe materiały budowlane w postaci paneli, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], Ogniotrwałe materiały z metalu
[materiały budowlane], Ogniotrwałe budowlane materiały metalowe, Stalowe materiały budowlane, Stropy [metalowe materiały budowlane], 19 Betonowe materiały budowlane, Bloczki budowlane
zawierające materiały izolacyjne, Budowlane materiały betonowe
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, Fornir kamienny [materiały budowlane], Materiały budowlane i konstrukcyjne
niemetalowe, Materiały budowlane na bazie wapna, Materiały budowlane (nie z metalu), Materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, Materiały budowlane przeciwogniowe, Materiały budowlane składające się ze szkła, Materiały budowlane
wykonane z włókna skalnego, Materiały budowlane z bitumu, Materiały budowlane z drewna, Materiały budowlane z kamienia naturalnego, Materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, Materiały budowlane z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem,
Materiały budowlane z włókien mineralnych, Materiały budowlane
ze szkła, Materiały budowlane ze sztucznego kamienia, Materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne z drewna i sztucznego drewna, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Niemetalowe materiały budowlane do pokrywania dachu, Niemetalowe materiały budowlane do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, Niemetalowe
materiały budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami
powietrznymi, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały budowlane niemetalowe], Płyta
pilśniowa [materiały budowlane], Powłoki [materiały budowlane], Siding winylowy [materiały budowlane], Słupy betonowe do użytku
jako materiały budowlane, Szklane materiały budowlane, Tektura słomowa [materiały budowlane], 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z blacharskimi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z blacharskimi materiałami budowlanymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z budowlanymi materiałami
metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budowlanymi
materiałami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
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z markizami metalowymi [materiały budowlane], Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z markizami metalowymi [materiały budowlane],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami metalowymi
na rusztowania budowlane, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z materiałami metalowymi na rusztowania budowlane, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi materiałami budowlanymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi
materiałami budowlanymi w postaci płyt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z metalowymi materiałami budowlanymi w postaci płyt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi materiałami
budowlanymi w postaci arkuszy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi materiałami budowlanymi w postaci arkuszy, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi materiałami budowlanymi w postaci paneli, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi materiałami budowlanymi w postaci paneli, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi materiałami i elementami
budowlanymi i konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z metalowymi narożnikami ochronnymi nakładanymi na płyty gipsowo-kartonowe
[materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z metalowymi narożnikami ochronnymi nakładanymi na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ogniotrwałymi materiałami z metalu [materiały budowlane],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ogniotrwałymi materiałami
z metalu [materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ogniotrwałymi budowlanymi materiałami metalowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ogniotrwałymi budowlanymi
materiałami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze stalowymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze stalowymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze stropami [metalowe materiały budowlane],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stropami [metalowe materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z betonowymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z betonowymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z bloczkami budowlanymi zawierającymi materiały izolacyjne, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bloczkami
budowlanymi zawierającymi materiały izolacyjne, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z budowlanymi materiałami betonowymi
umacnianymi tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z budowlanymi materiałami betonowymi umacnianymi tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fornirem kamiennym [materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fornirem
kamiennym [materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z materiałami budowlanymi i konstrukcyjnymi niemetalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi i konstrukcyjnymi niemetalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z materiałami budowlanymi na bazie wapna, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi na bazie wapna, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi (nie z metalu), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami
budowlanymi (nie z metalu), Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami budowlanymi niemetalowymi o właściwościach akustycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi niemetalowymi o właściwościach akustycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi przeciwogniowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami
budowlanymi przeciwogniowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z materiałami budowlanymi składającymi się ze szkła,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi
składającymi się ze szkła, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami budowlanymi wykonanymi z włókna skalnego, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi wykonanymi z włókna skalnego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami budowlanymi z bitumu, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z materiałami budowlanymi z bitumu, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z materiałami budowlanymi z drewna, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi z drewna,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi
z kamienia naturalnego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi z kamienia naturalnego, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z materiałami budowlanymi z materiałów
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z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi z materiałów z tworzyw sztucznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami budowlanymi z tworzyw sztucznych
wzmocnionych włóknem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z materiałami budowlanymi z włókien mineralnych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z materiałami budowlanymi z włókien mineralnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi ze szkła, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami
budowlanymi ze szkła, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami budowlanymi ze sztucznego kamienia, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z materiałami budowlanymi ze sztucznego kamienia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi z drewna i sztucznego
drewna, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi z drewna i sztucznego
drewna, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi z piasku, kamienia, skał,
gliny, minerałów i betonu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi z piasku,
kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi z paku, smoły, bitumu lub asfaltu, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z niemetalowymi materiałami budowlanymi do pokrywania dachu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z niemetalowymi
materiałami budowlanymi do pokrywania dachu, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z niemetalowymi materiałami budowlanymi
do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z niemetalowymi materiałami budowlanymi do użytku przy poziomowaniu nawierzchni, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z niemetalowymi materiałami budowlanymi do zabezpieczania budynków przed ciągami powietrznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z niemetalowymi materiałami budowlanymi
do zabezpieczania budynków przed ciągami powietrznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z niemetalowymi materiałami i elementami budowlanymi i konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z niemetalowymi materiałami i elementami budowlanymi
i konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ogniotrwałymi materiałami budowlanymi, niemetalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ogniotrwałymi materiałami budowlanymi,
niemetalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ogrodzeniami przeciwerozyjnymi [materiały budowlane niemetalowe], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ogrodzeniami przeciwerozyjnymi
[materiały budowlane niemetalowe], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z płytami pilśniowymi [materiały budowlane], Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z płytami pilśniowymi [materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z powłokami [materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z powłokami [materiały budowlane], Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z sidingiem winylowym [materiały budowlane], Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z sidingiem winylowym [materiały budowlane],
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze słupami betonowymi
do użytku jako materiały budowlane, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze słupami betonowymi do użytku jako materiały budowlane, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szklanymi materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szklanymi
materiałami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z tekturą słomową [materiały budowlane], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tekturą słomową [materiały budowlane].

(111) 348765
(220) 2021 07 24
(210) 531921
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 16
(732) WASZEK SŁAWOMIR, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WASZKÓWKA
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Likiery, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Alkohole destylowane,
Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Wymieszane napoje alkoholowe, Destylowane napoje, Napoje alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Pitne alkohole wysokoprocentowe, Wódka, Likiery ziołowe.

(111) 348766
(220) 2021 07 27
(210) 532016
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) CITRONEX TRANS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgorzelec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Picaro
(540)

(591) czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 27.05.08, 26.02.05
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji
szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele.
(111) 348767
(220) 2021 07 28
(210) 532088
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 23
(732) FUNDACJA WINIARNIE ZAMOJSKIE, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA WINIARNIE ZAMOJSKIE
(540)

(591) jasnobrązowy, biały
(531) 01.01.04, 06.01.04, 06.07.25, 26.01.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, 33 Napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa), 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów bezalkoholowych, wód mineralnych i gazowanych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
piwa, napojów alkoholowych, preparatów alkoholowych do sporządzania napojów, Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów biurowych,
toreb, plecaków, parasoli, odzieży, nakryć głowy, zastawy stołowej,
przyborów kuchennych i pojemników, nośników do przechowywania
danych, banków energii, ładowarek, złączek (sprzęt do przetwarzania
danych), głośników, słuchawek, kabli USB do telefonów komórkowych,
etui i uchwytów do telefonów komórkowych, zegarków, opasek, breloczków, smyczy do kluczy, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Badania opinii publicznej, Usługi w zakresie badania rynku,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizacja
konkursów w celach reklamowych, Organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, Usługi informacji handlowej w zakresie wina, Usługi
importowo-eksportowe, Usługi biznesowego doradztwa organizacyjnego, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo
i konsulting w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Prowadzenie specjalistycznego doradztwa
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi informacyjne i doradcze w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej oraz w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i rolniczą, Usługi w zakresie promocji win oraz ich popularyzacji
wśród konsumentów, Usługi w zakresie promocji i wspierania działalności polskich producentów winogron, lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego oraz lokalnych producentów win, Usługi w zakresie
promocji enoturystyki, Usługi promocyjne polegające na podejmowaniu wszelkich inicjatyw związanych z tworzeniem pozytywnego wize-
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runku i renomy polskiego winiarstwa w oparciu o wysoką jakość produktów oraz promowaniu szeroko pojętej kultury winiarskiej, w tym
wspieranie pozytywnych postaw i wzorców w konsumpcji napojów
alkoholowych, Usługi w zakresie lobbingu handlowego, 39 Przewożenie i dostarczanie towarów, Usługi transportowe, Organizacja dostarczania towarów, Organizowanie transportu towarów, Magazynowanie
celne, Przechowywanie pod zamknięciem celnym, Dostawa alkoholi
wysokoprocentowych, Dostawa wina, Przechowywanie wina z kontrolowaną temperaturą i wilgotnością, 40 Produkcja alkoholi, wina,
cydru, miodów pitnych oraz napojów bezalkoholowych na rzecz osób
trzecich, Usługi destylacji alkoholu, Usługi produkcji moszczu, Usługi
informacyjne i doradcze w zakresie metod, technologii i know how
w zakresie produkcji alkoholi, wina, cydru, miodów pitnych oraz napojów bezalkoholowych, 41 Rozrywka, Nauczanie i szkolenia, Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizacja warsztatów i seminariów, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Imprezy z degustacją win w celach edukacyjnych,
Degustacje win [usługi rozrywkowe], Usługi wydawnicze, Udostępnianie publikacji on-line, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikacja
czasopism i magazynów, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, Doradztwo techniczne w zakresie produkcji
wina, Analiza przemysłowa, badania przemysłowe i usługi w zakresie
projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, 45 Usługi lobbingu politycznego, prawnego, niekomercyjnego,
Reprezentowanie interesów osób trzecich wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz
organów oraz samorządów terytorialnych, Usługi administrowania
prawami własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwa
w obrocie prawami własności intelektualnej, Ekspertyzy prawne i ekonomiczne, informacja o powyższych usługach, Usługi informacyjne
i doradcze w zakresie tworzenia standardów produkcyjnych, transportowych i handlowych odnoszących się do branży winiarskiej.

(111) 348768
(220) 2021 07 28
(210) 532095
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 30
(732) KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZNA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 02.09.04, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.14
(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Etui na akcesoria optyczne, Futerały
na urządzenia optyczne, Laboratoryjne urządzenia optyczne, Okulary
optyczne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary, Soczewki [szkła] optyczne, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Afisze, plakaty, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżowe
w dziedzinie optyki, Czasopisma fachowe w zakresie optyki, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane foldery informacyjne, Drukowane
komunikaty prasowe, Etykiety z papieru lub kartonu, Gazety, Identyfikatory [artykuły biurowe], Ilustrowane albumy, Kalendarze, Katalogi,
Książki edukacyjne, Książki, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], Notatniki [notesy], Periodyki [czasopisma], Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Podręczniki [książki], Poradniki [podręczniki],
Prospekty, Publikacje drukowane, Teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [artykuły papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [zestawy], Ulotki, Wydawnictwa z zakresu optyki, Zakładki
do książek, 35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, Dostarczanie informacji marketingowej w dziedzi-
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nie optyki, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Informacja o działalności gospodarczej,
Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych w branży optycznej, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zakresie działalności
gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promowanie [reklama]
działalności gospodarczej w branży optycznej, Promowanie towarów
i usług osób trzecich w branży optycznej, Promowanie towarów i usług
osób trzecich z branży optycznej za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie wydarzeń specjalnych z dziedziny
optyki, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe w branży
optycznej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne
w branży optycznej, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów w branży optycznej, 41 Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego w branży optycznej, Doradztwo zawodowe w zakresie optyki
okularowej, Kształcenie praktyczne [pokazy] w zakresie optyki, Kursy
korespondencyjne w dziedzinie optyki, Kursy szkoleniowe w dziedzinie optyki, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego
związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem w branży
optycznej, Nauczanie i szkolenia w zakresie zagadnień optycznych,
Organizacja kwizów, gier i zawodów w dziedzinie optyki, Organizacja
wystaw w celach szkoleniowych i edukacyjnych w dziedzinie optyki,
Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie] w dziedzinie optyki, Organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych w branży optycznej, Organizowanie imprez edukacyjnych w dziedzinie optyki, Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka] w branży optycznej, Organizowanie pokazów i widowisk
w celach edukacyjnych w dziedzinie optyki, Organizowanie zjazdów
w celach szkoleniowych, edukacyjnych, biznesowych, handlowych
w zakresie optyki, Przekazywanie know-how [szkolenia] z dziedziny
optyki, Przeprowadzanie i organizacja egzaminów edukacyjnych dla
optyków, Przygotowywanie i opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów w branży optycznej, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych z branży optycznej, Sprawdziany edukacyjne w zakresie optyki, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie optyki,
Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
egzaminowania (edukacyjne) w branży optycznej, Usługi szkolenia
i kształcenia zawodowego w branży optycznej, Usługi w zakresie
oświaty [nauczanie] w dziedzinie optyki, Usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania w branży optycznej, Wydawanie
biuletynów, czasopism, czasopism i książek w postaci elektronicznej,
gazet, katalogów, prospektów z dziedziny optyki, Wydawanie nagród
edukacyjnych w dziedzinie optyki, 42 Badania naukowe, Laboratoria
optyczne, Medyczne badania naukowe, Prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami w dziedzinie optyki, Tworzenie stron internetowych dla branży optycznej, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, 44 Badania optyczne, Usługi badania wzroku [zakłady
optyczne], Ekspertyzy w dziedzinie optyki i usług optycznych, Porady
w zakresie usług optycznych, Usługi optyczne, Usługi rzeczoznawców
z zakresu optyki i usług optycznych.

(111) 348769
(220) 2021 07 28
(210) 532096
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 30
(732) KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRIO
(540)

(531) 02.09.04, 26.05.01, 26.05.08, 26.05.14
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(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Etui na akcesoria optyczne, Futerały
na urządzenia optyczne, Laboratoryjne urządzenia optyczne, Okulary optyczne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary, Soczewki [szkła]
optyczne, 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Afisze, plakaty,
Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma [periodyki], Czasopisma branżowe w dziedzinie optyki, Czasopisma fachowe w zakresie optyki, Drukowane dyplomy [nagrody], Drukowane foldery
informacyjne, Drukowane komunikaty prasowe, Etykiety z papieru
lub kartonu, Gazety, Identyfikatory [artykuły biurowe], Ilustrowane
albumy, Kalendarze, Katalogi, Książki edukacyjne, Książki, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki [notesy], Periodyki [czasopisma], Pióra i długopisy [artykuły biurowe],
Podręczniki [książki], Poradniki [podręczniki], Prospekty, Publikacje
drukowane, Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [artykuły
papiernicze], Teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy],
Ulotki, Wydawnictwa z zakresu optyki, Zakładki do książek, 35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji marketingowej w dziedzinie optyki, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Informacja o działalności gospodarczej, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych w branży optycznej, Pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promowanie [reklama]
działalności gospodarczej w branży optycznej, Promowanie towarów i usług osób trzecich w branży optycznej, Promowanie towarów
i usług osób trzecich z branży optycznej za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, Promowanie wydarzeń specjalnych
z dziedziny optyki, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania
rynkowe w branży optycznej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne w branży optycznej, Usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów w branży optycznej, 41 Doradztwo
w zakresie szkolenia zawodowego w branży optycznej, Doradztwo
zawodowe w zakresie optyki okularowej, Kształcenie praktyczne
[pokazy] w zakresie optyki, Kursy korespondencyjne w dziedzinie
optyki, Kursy szkoleniowe w dziedzinie optyki, Kursy szkoleniowe
w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem w branży optycznej, Nauczanie
i szkolenia w zakresie zagadnień optycznych, Organizacja kwizów,
gier i zawodów w dziedzinie optyki, Organizacja wystaw w celach
szkoleniowych i edukacyjnych w dziedzinie optyki, Organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie] w dziedzinie optyki, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w branży optycznej, Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka] w branży optycznej, Organizowanie pokazów i widowisk
w celach edukacyjnych w dziedzinie optyki, Organizowanie zjazdów
w celach szkoleniowych, edukacyjnych, biznesowych, handlowych
w zakresie optyki, Przekazywanie know-how [szkolenia] z dziedziny
optyki, Przeprowadzanie i organizacja egzaminów edukacyjnych dla
optyków, Przygotowywanie i opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów w branży optycznej, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z branży optycznej, Sprawdziany
edukacyjne w zakresie optyki, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie
optyki, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi egzaminowania (edukacyjne) w branży optycznej, Usługi szkolenia i kształcenia zawodowego w branży optycznej, Usługi
w zakresie oświaty [nauczanie] w dziedzinie optyki, Usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania w branży optycznej,
Wydawanie biuletynów, czasopism, czasopism i książek w postaci
elektronicznej, gazet, katalogów, prospektów z dziedziny optyki, Wydawanie nagród edukacyjnych w dziedzinie optyki, Organizowanie
imprez edukacyjnych w dziedzinie optyki, 42 Badania naukowe, La-

boratoria optyczne, Medyczne badania naukowe, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami w dziedzinie optyki, Tworzenie
stron internetowych dla branży optycznej, Usługi świadczone przez
laboratoria naukowe, 44 Badania optyczne, Usługi badania wzroku
[zakłady optyczne], Ekspertyzy w dziedzinie optyki i usług optycznych, Porady w zakresie usług optycznych, Usługi optyczne, Usługi
rzeczoznawców z zakresu optyki i usług optycznych.

(111) 348770
(220) 2021 07 30
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 30
(732) PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDOCHEM
(540)

(210) 532180

(591) jasnoszary, turkusowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.13.15, 27.05.08
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty i artykuły
do tępienia szkodników, Biocydy, Biocydy syntetyczne, Fungicydy,
Fungicydy biologiczne, Insektycydy, Mydła i detergenty lecznicze
i odkażające, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Antybakteryjne środki do mycia rąk, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Odkażający preparat do mycia rąk, Antybakteryjne płyny do rąk,
Płyny dezynfekujące [inne niż mydło], Preparaty antybakteryjne,
Preparaty antyseptyczne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Spraye antybakteryjne, Środki odkażające, Płyny wirusobójcze, Płyny grzybobójcze, Płyny antybakteryjne, Płyny do dezynfekcji powierzchni, Płyny
do dezynfekcji rąk, Płyny do dezynfekcji.
(111) 348771
(220) 2019 08 05
(210) 503116
(151) 2021 10 28
(441) 2019 11 04
(732) BRICO EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Brico Express
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy elektronarzędzi, usługi
instalacyjne: sanitarne, elektryczne i hydrauliczne.
(111) 348772
(220) 2021 07 31
(210) 532209
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) CODITIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Knurów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Coditive
(510), (511) 9 Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do opracowywania dynamicznych witryn internetowych,
Oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron
internetowych, Oprogramowanie do wtyczek [plug-in], Oprogramowanie do zarządzania treścią, Oprogramowanie do zarządzania
danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach internetowych, Oprogramowanie
do projektowania reklam online na stronach internetowych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do optymalizacji wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie do zarządzania zawartością serwisów internetowych [WCM],
Oprogramowanie systemów CMS [system zarządzania treścią],
Oprogramowanie do kontroli treści, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tekstu, Oprogramowanie
komputerowe do wyszukiwarek internetowych, Oprogramowanie
do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające
użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Oprogramowanie do zarządzania siecią, Oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, Oprogramowanie do prowadzenia sklepu
online, Oprogramowanie do oceny zachowania klientów w sklepach
online, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Opro-
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gramowanie komputerowe do e-handlu, Oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności wydawniczej, 35
Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie
gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], aplikacje komputerowe
do pobrania, oprogramowanie komputerowe do opracowywania
dynamicznych witryn internetowych, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych, oprogramowanie do wtyczek [plug-in], oprogramowanie do zarządzania treścią, oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz
danych, oprogramowanie do osadzania reklam on-line na stronach
internetowych, oprogramowanie do projektowania reklam online
na stronach internetowych, oprogramowanie do aplikacji i serwerów
internetowych, oprogramowanie do optymalizacji wyszukiwarek
internetowych, oprogramowanie do zarządzania zawartością serwisów internetowych [WCM], oprogramowanie systemów CMS [system
zarządzania treścią], oprogramowanie do kontroli treści, oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafik, treści audio, wideo i tekstu,
oprogramowanie komputerowe do wyszukiwarek internetowych,
oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do opracowywania stron internetowych, oprogramowanie do osadzania
reklam on-line na stronach internetowych, oprogramowanie do prowadzenia sklepu online, oprogramowanie do oceny zachowania
klientów w sklepach online, oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe w dziedzinie elektronicznej działalności
wydawniczej, Usługi reklamowe i marketingowe, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Optymalizacja stron internetowych, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 42 Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, Usługi w zakresie tworzenia witryn internetowych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Planowanie, projektowanie i rozwój stron
internetowych online na rzecz osób trzecich, Utrzymanie witryn
internetowych i hosting online obiektów sieciowych na rzecz osób
trzecich, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn
internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie
sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Aktualizowanie stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania stron
głównych i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
Hosting stron internetowych, Instalowanie stron internetowych
w Internecie na rzecz osób trzecich, Kompilacja stron internetowych,
Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Programowanie
oprogramowania do opracowywania stron internetowych, Programowanie oprogramowania do platform internetowych, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii
chatów i forów internetowych, Programowanie stron internetowych,
Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego,
Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online
nie do pobrania do opracowywania stron internetowych, Wypożyczanie oprogramowania do opracowywania stron internetowych,
Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, Programowanie oprogramowania do oceny zachowania klientów w sklepach online, Opracowywanie oprogramowania do konwertowania danych i treści
multimedialnych z i na inne protokoły, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Tymczasowe udostępnianie niepobieralnego
oprogramowania komputerowego, dostępnego on-line, do wykorzystania w działalności wydawniczej i drukarskiej, Usługi doradcze
w dziedzinie oprogramowania komputerowego do użytku w działalności wydawniczej.

(111) 348773
(220) 2021 08 02
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) TRZASKA ROBERT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUZEUM POLONII WARSZAWA
(540)

63
(210) 532234

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry, zabawki
i akcesoria do zabawy, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edukacja, rozrywka i sport,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Tłumaczenia, Tłumaczenia językowe.
(111) 348774
(220) 2021 08 02
(210) 532236
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732) KRÓLICZEK WIESŁAW MW INVEST, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG BOSS BURGER
(540)

(531) 27.05.01, 08.01.07, 09.03.02, 09.03.13, 26.01.01, 27.01.06, 26.02.07
(510), (511) 29 Burgery, Burgery mięsne, Burgery warzywne, Burgery
z tofu, Burgery z indyka.
(111) 348775
(220) 2021 08 03
(210) 532264
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 23
(732) BESPOKE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BB BESPOKE BROKER
(510), (511) 36 Ubezpieczeniowe usługi brokerskie, Usługi brokerskie.
(111) 348776
(220) 2021 07 02
(210) 531049
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732)	STOWARZYSZENIE OTWARTE KLATKI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) klub ok
(540)

(531) 27.05.01, 02.09.01, 03.07.21
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(510), (511) 36 Zbieranie funduszy, Zbieranie funduszy na rzecz
ochrony zwierząt, Zbieranie funduszy na prawa zwierząt, ekologię
i ochronę dzikiej przyrody, Zbierania funduszy na cele charytatywne stanowiące datki na sprzęt i organizacje charytatywne związane
ze zwierzętami, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Organizowanie działań mających
na celu zbieranie funduszy na cele ochrony zwierząt, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Usługi w zakresie sponsorowania zwierząt, Sponsorowanie
programów niesienia pomocy i ochrony zwierząt, Zarządzanie i monitorowanie funduszy charytatywnych, Udostępnianie informacji
dotyczących darowizn.

(111) 348777
(220) 2021 07 02
(210) 531050
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732)	STOWARZYSZENIE OTWARTE KLATKI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) działamy dla zmiany
(540)

(111) 348780
(220) 2021 07 07
(210) 531247
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732)	EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOCIAN LEASING
(510), (511) 35 Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenckiego zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych,
Promowanie usług leasingowych w imieniu osób trzecich, 36 Usługi
finansowe, Leasing finansowy, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, Usługi leasingowe, Leasing konsumencki zwrotny.
(111) 348781
(220) 2021 04 09
(210) 527314
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 24
(732)	Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540)	LERAKTA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, Środki sanitarne
do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, Suplementy diety dla ludzi.
(111) 348782
(220) 2017 04 18
(151) 2018 10 18
(441) 2017 08 16
(732) BORDOWSKI OLIVER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPA JUICE Juice Coffee & more
(540)

(591) różowy, zielony, biały
(531) 02.09.15, 03.07.21, 02.07.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 36 Zbieranie funduszy, Zbieranie funduszy na rzecz ochrony zwierząt, Zbieranie funduszy na prawa zwierząt, ekologię i ochronę
dzikiej przyrody, Zbierania funduszy na cele charytatywne stanowiące
datki na sprzęt i organizacje charytatywne związane ze zwierzętami,
Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy na cele ochrony zwierząt, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Usługi w zakresie
sponsorowania zwierząt, Sponsorowanie programów niesienia pomocy
i ochrony zwierząt, Zarządzanie i monitorowanie funduszy charytatywnych, Udostępnianie informacji dotyczących darowizn, 41 Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], Usługi edukacyjne, Organizacja konferencji
edukacyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie zjazdów, seminariów
i kongresów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Produkcja filmów wideo, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących zwierząt domowych.
(111) 348778
(220) 2021 07 05
(210) 531124
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732)	Netflix Studios, LLC, Los Angeles (US)
(540) (znak słowny)
(540)	GRY RODZINNE
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci dramatycznych seriali
telewizyjnych, Udostępnianie online wideoklipów oraz innych multimedialnych treści cyfrowych nie do pobrania, zawierających treści
audio, wideo, utwory oraz teksty pochodzące z dramatycznego serialu telewizyjnego lub związane z nim.
(111) 348779
(220) 2021 07 05
(210) 531126
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732)	Netflix Studios, LLC, Los Angeles (US)
(540) (znak słowny)
(540) BROKAT
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe w postaci dramatycznych seriali
telewizyjnych, Udostępnianie online wideoklipów oraz innych multimedialnych treści cyfrowych nie do pobrania, zawierających treści
audio, wideo, utwory oraz teksty pochodzące z dramatycznego serialu telewizyjnego lub związane z nim.

(210) 470558

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 11.03.04, 02.01.01, 05.07.13,
02.09.12, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, cukier,
miód, melasa, drożdże, lód, 32 soki owocowe, soki warzywne, wody
mineralne, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowania napojów, 43 kawiarnie, kafeterie, restauracje,
snack-bary, bary, przygotowywanie dań na zamówienie oraz ich dostawa, bar kawowy, zaopatrywanie w żywność i napoje.
(111) 348783
(220) 2019 07 10
(210) 502130
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) PLAY 3GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PLAYSMS
(510), (511) 38 usługi transmisji strumieniowej, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usługi przesyłania i pobierania: danych, wiadomości SMS
i MMS, dźwięku i obrazu przez portale telekomunikacyjne, portale
internetowe, w tym system e-commerce i bramki SMS, usługi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale internetowe, usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu, usługi pobierania wysyłania poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usług przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunikacyjnych, usług informacyjne i doradcze
dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie
informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów
i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
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elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania głosu,
obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii
komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednictwem sieci
telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów informacji, usługi:
emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu,
obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne
za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego
i światłowodowego, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane-w zakresie dostępu do treści
informacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu wyboru usług, dokonywania zakupów
z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi
telekomunikacyjne przeznaczone do zautomatyzowanego wysyłania wiadomości tekstowych, użytkownikom dostępu do globalnej
sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą Internetu, transmisja głosu, danych, obrazów,
sygnałów, wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostarczanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi w zakresie łączności: przesyłania dźwięku, obrazu i wiadomości SMS i MMS,
usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu:
zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, zautomatyzowanego wysyłania wiadomości marketingowych, usługi ogłoszeń
elektronicznych, świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów, sieci informatycznych, systemu e-commerce, bramek SMS i MMS, przekazywanie
danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie
zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, powiadomień
w systemie e-commerce, bramek SMS i MMS, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, laptopów, tabletów, aparatury do przesyłania
informacji, urządzeń służących do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, obsługa klientów
przy wykorzystaniu sieci Internet, zapewnianie dostępu do danych,
w tym informacji, przechowywanych w formie elektronicznej, usługi
w zakresie zdalnego udostępniania danych elektronicznych, zarządzanie zdalnym dostępem do danych elektronicznych, elektroniczny
serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości SMS i MMS, usługi polegające na: transmisji pisemnych informacji (komunikatów)
za pośrednictwem bramek SMS i MMS, usługi telekomunikacyjne
on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia
usług przez osoby trzecie za pośrednictwem lub z wykorzystaniem
infrastruktury telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej
wymienionych usług, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet, radio i telewizję, usługi w zakresie udzielania informacji
o szkoleniach, kursach, programach edukacyjnych, usługi w zakresie
udostępniania on-line publikacji, usługi w zakresie organizowania
i przeprowadzania konkursów, wystaw i konferencji oraz szkoleń
związanych z telekomunikacją i wykorzystaniem Internetu, usługi
w zakresie publikacji i wydawnictw, także w formie online, usługi
w zakresie udostępniania on-line publikacji, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, w tym aplikacji mobilnych,
aplikacji na telefony komórkowe, aplikacji na urządzenia przenośne,
doradztwo techniczne dotyczące aplikacji i używania oprogramowania komputerowego, usługi badania, projektowania i opracowywania dotyczące komputerów, programów komputerowych, rozwiązań
aplikacji oprogramowania komputerowego, systemów przetwarzania danych, zarządzania danymi, skomputeryzowanych systemów
przetwarzania informacji, usług komunikacyjnych, rozwiązań komunikacyjnych, aplikacji komunikacyjnych, systemów komunikacyjnych
i interfejsów SMS i MMS oraz świadczenie doradztwa technicznego,

65

informacyjnego i porad dotyczących powyższych usług, projektowanie, rysowanie i tworzenie tekstów na zlecenie w celu kompilacji
witryn internetowych, hosting aplikacji oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, hosting platform handlu elektronicznego
w Internecie, hosting multimedialnych i interaktywnych aplikacji, zarządzanie projektami dotyczącymi badań technicznych, projektowania i opracowywania, instalacje oprogramowania komputerowego,
konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie dla osób
trzecich oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstu
i danych, konfiguracja, instalacja i integracja komputerów i programów komputerowych, wynajmowanie obszarów pamięci serwera,
wynajmowanie oprogramowania komputerowego i serwerów komputerowych, dostarczanie programów komputerowych, usługi komputerowe, w tym projektowanie i implementacja programowa usług
przesyłania powiadomień SMS i MMS dla osób trzecich, doradztwo
w sprawach urządzeń mobilnych, rozwiązań dotyczących przesyłania powiadomień SMS i MMS, konsultacje komputerowe dotyczące
obsługi urządzeń komputerowych i urządzeń automatycznych, urządzeń mobilnych, obsługi platform internetowych, obsługi platform
e-commerce, aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja,
zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, konsultacje w dziedzinie oprogramowania komputerowego, komputerów, tabletów, telefonów, usługi w zakresie
migracji danych.

(111) 348784
(220) 2017 10 19
(210) 477905
(151) 2019 03 11
(441) 2018 05 07
(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORTUNA WIĘCEJ Z GRY
(540)

(591) biały, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.05, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy radiowe
i telewizyjne, 41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z zakładami wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.
(111) 348785
(220) 2021 08 27
(210) 533222
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732)	SZANIAWSKI JAN AUTOSTACJA, Trzcianka (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GETRIBO
(510), (511) 12 Amortyzatory do pojazdów, Amortyzatory do samochodów, Amortyzatory do zawieszeń pojazdów, Amortyzatory zawieszenia do pojazdów, Automatyczne skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Automatyczne skrzynie biegów do samochodów
osobowych, Bębny hamulcowe, Bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, Bębny hamulcowe do pojazdów, Bloki pędne do pojazdów lądowych, Cylindry amortyzujące [części do pojazdów], Cylindry hamulca głównego, Cylindry hamulcowe, Cylindry hamulcowe do pojazdów,
Cylindry hamulcowe do pojazdów lądowych, Cylindry sprzęgieł
do pojazdów lądowych, Części do skrzyń biegów do pojazdów lądowych, Części hamulców do pojazdów z materiałów mających właściwości cierne, Części hamulcowe do samochodów, Części i akcesoria
do pojazdów lądowych, Części i akcesoria do pojazdów do poruszania
się po wodzie, Części i akcesoria do pojazdów do poruszania się w po-

66

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 10/2022

wietrzu i przestrzeni kosmicznej, Części i akcesoria do pojazdów, Części konstrukcyjne do samochodów, Części przekładni zębatych do pojazdów lądowych, Części pędne [inne niż pasy] do pojazdów lądowych,
Czopy osi pojazdów, Dyferencjały [części pojazdów lądowych], Dyferencjały do pojazdów lądowych, Dyferencjały napędu do pojazdów
lądowych, Dżojstiki do pojazdów, Dźwignie hamulców ręcznych
do pojazdów, Dźwignie zmiany biegów [części do motocykli], Dźwignie zmiany biegów do samochodów, Dźwignie zmiany biegów
do pojazdów lądowych, Elastyczne wały do pojazdów lądowych, Elektryczne napędy do pojazdów, Elektryczne urządzenia zmiany biegów
do silników pojazdów lądowych, Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, Elementy zębate do pojazdów
lądowych, Gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów lądowych, Gałki
dźwigni zmiany biegów do pojazdów, Gałki kierownicy do samochodów, Hamulce kierunkowe, Hamulce tarczowe, Hamulce tarczowe
do pojazdów lądowych, Hamulce taśmowe do pojazdów lądowych,
Hamulcowe części do pojazdów, Hydrauliczne jednostki przekazania
napędu do pojazdów lądowych, Hydrauliczne przetworniki momentu
obrotowego do pojazdów lądowych, Hydrauliczne serwozawory stanowiące części systemów hydraulicznych pojazdów, Hydrauliczne serwozawory stanowiące części systemów hamulcowych pojazdów, Hydrauliczne sprzęgła do pojazdów lądowych, Hydrauliczne sprzęgła
z integralnymi amortyzatorami, do pojazdów lądowych, Hydrauliczne
systemy kontrolne do pojazdów, Koła cierne do pojazdów lądowych,
Koła łańcuchowe do pojazdów lądowych, Koła pasowe do pojazdów
lądowych, Koła toczne do pojazdów, Koła zębate do pojazdów lądowych, Koła zębate do przekładni samochodów wyścigowych, Koła
zębate do silników pojazdów lądowych, Koła zębate łańcuchowe, Koła
zębate łańcuchowe do pojazdów lądowych, Koła zębate napędowe
do pojazdów lądowych, Koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, Korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części
silników, Korby [części pojazdów lądowych], Łączniki do użytku
ze sprzęgłami do pojazdów lądowych, Łączniki hydrauliczne do pojazdów, Lądowe pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy mechaniczne, Łańcuchy do napędzania do pojazdów drogowych, Łańcuchy
do przekładni do pojazdów lądowych, Łańcuchy do samochodów,
Łańcuchy do samochodów osobowych, Łańcuchy napędowe do napędzania pojazdów lądowych, Łańcuchy napędowe do pojazdów lądowych, Łańcuchy sworzniowe tulejkowe do pojazdów lądowych,
Lekkie ciężarówki, Łopatki turbin będące częściami do silników pojazdów lądowych, Łożyska kół do pojazdów lądowych, Łożyska osiowe
do pojazdów lądowych, Mechaniczne skrzynie biegów do pojazdów
lądowych, Mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe [części pojazdów lądowych], Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych [mechaniczne], Mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, Mechanizmy
napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe zębate do pojazdów lądowych, Mechanizmy przekładniowe
do pojazdów lądowych, Mechanizmy przenoszenia mocy do pojazdów lądowych, Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Mechanizmy
zmiany biegów do pojazdów lądowych, Misy olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, Napędy silnikowe elektryczne
do pojazdów lądowych, Nieelektryczne pierścienie sprzęgające [części do silników pojazdów lądowych], Obudowy skrzyni biegów do pojazdów lądowych, Obwody hydrauliczne do pojazdów, Obwody hydrauliczne do samochodów, Okładziny hamulców, Okładziny szczęk
hamulca do samochodów, Osie do systemów zawieszenia pneumatycznego w pojazdach, Osie i wały Cardana do pojazdów mechanicznych, Osłonki łańcuchów do pojazdów, Osłony elastyczne przegubu
osi do pojazdów, Osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, Osłony łańcucha do pojazdów, Pasy napędowe do napędzania
pojazdów lądowych, Pasy napędowe do pojazdów lądowych, Pasy
gumowe do przekładni pojazdów lądowych, Pasy napędowe do silników pojazdów lądowych, Pędnie do pojazdów lądowych, Pędniki
do pojazdów, Pędniki sterujące do pojazdów, Piasty kół, Piasty kół pojazdów, Piasty kół samochodowych, Piasty kół tylnych, Piasty przedniej osi do pojazdów, Płytki cierne hamulca do pojazdów lądowych,
Płytki cierne hamulca do samochodów, Płytki cierne hamulca do pojazdów, Płytki cierne hamulców tarczowych do pojazdów lądowych,
Płytki sprzęgła ciernego do pojazdów lądowych, Pojazdy do poruszania się po lądzie, Pojazdy do poruszania się, Pokrywy osłon piasty,
Przegubowe skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Przekładnie
bezstopniowe do pojazdów lądowych, Przekładnie do pojazdów lądowych, Przekładnie mechaniczne do pojazdów lądowych, Przekładnie nawrotne do pojazdów lądowych, Przekładnie obiegowe do po-

jazdów lądowych, Przekładnie przyspieszające [nadbiegi]
do pojazdów lądowych, Przekładnie przyspieszające do pojazdów lądowych, Przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, Przekładnie
z kołami ciernymi do pojazdów lądowych, Przekładnie zapadkowe
do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate do pojazdów lądowych,
Przekładnie zębate do pojazdów, Przekładnie zębate do przenoszenia
mocy do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate walcowe do pojazdów lądowych, Przekładnie zmiany biegów, Przemienniki momentu
obrotowego do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu obrotowego do samochodów, Przeniesienie napędu do pojazdów lądowych,
Rolki [koła pojazdów], Rozpieracze hydrauliczne szczęk hamulca
do pojazdów, Rozruszniki do pojazdów lądowych, Samochody, Samochody autonomiczne, Samochody elektryczne, Samochody elektryczne z ogniwami paliwowymi, Samochody elektryczne zasilane z sieci,
Samochody hybrydowe, Samochody hybrydowe zasilane z sieci, Samochody osobowe, Samochody z napędem wodorowym, Samochody z ogniwami paliwowymi, Serwomotory do pojazdów lądowych,
Seryjnie produkowane samochody hybrydowe, Silniki benzynowe
do pojazdów lądowych, Silniki Diesla do pojazdów lądowych, Silniki
Diesla z turbiną do pojazdów lądowych, Silniki elektryczne do samochodów osobowych, Silniki elektryczne do pojazdów lądowych,
Skrzynie biegów biegu wstecznego do pojazdów lądowych, Skrzynie
biegów [części do pojazdów lądowych], Skrzynie biegów do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów do skrzynki biegów hydramatic
do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów do zmiany prędkości do pojazdów lądowych, Skrzynie biegów z podwójnym sprzęgłem do pojazdów lądowych, Skrzynki biegów, Skrzynki biegów hydramatic
do pojazdów lądowych, Skrzynki przekładniowe do pojazdów lądowych, Sprzęgła cierne do pojazdów lądowych, Sprzęgła do pojazdów
lądowych, Sprzęgła do przenoszenia siły do pojazdów lądowych,
Sprzęgła hydrauliczne do pojazdów lądowych, Sprzęgła kłowe dwukierunkowe do pojazdów lądowych, Sprzęgła z wolnym kołem do pojazdów lądowych, Sprzęgła zębate do pojazdów lądowych, Tarcze
sprzęgła do pojazdów lądowych, Tarcze sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Tłumiki drgań skrętnych do pojazdów, Układy napędowe z wałami odbioru mocy do pojazdów lądowych, Wały Cardana
do pojazdów, Wały napędowe do pojazdów lądowych, Wały odbioru
mocy do pojazdów lądowych, Zębate przekładnie do pojazdów lądowych, Zsynchronizowane przekładnie biegów [powershift] do pojazdów lądowych, 37 Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, Dostarczanie informacji
o konserwacji pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów,
Instalowanie wyposażenia samochodowego, Konserwacja części i akcesoriów do komercyjnych lądowych pojazdów silnikowych, Konserwacja i naprawa części i osprzętu łodzi, Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych do transportu pasażerów, Konserwacja i naprawa
pojazdów, 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, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem
konserwacji, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy,
Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą, Konwersja pojazdów [silniki], Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów, Naprawa ciężarówek,
Naprawa i konserwacja pojazdów transportu publicznego, Naprawa
i konserwacja pojazdów mechanicznych, ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i ich części, Naprawa i konserwacja pojazdów
mechanicznych i silników do nich, Naprawa i konserwacja pojazdów
elektrycznych, Naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa
i konserwacja silników pojazdów mechanicznych, Naprawa sprzęgieł
do pojazdów lądowych, Naprawy i konserwacja samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, Naprawy samochodów, Regeneracja silników pojazdów, Udzielanie informacji związanych z naprawą pojazdów
lądowych, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów silnikowych, Usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi wymiany oleju samochodowego.

(111) 348786
(220) 2021 08 19
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) KUREK DAGMARA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Sky & Soul

(210) 532873
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 24.17.01, 03.07.17
(510), (511) 25 Odzież.
(111) 348787
(220) 2021 08 25
(210) 533106
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Make your horse shine
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt,
Szampony dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do pielęgnacji skóry
zwierzęcej, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 18 Artykuły
odzieżowe dla koni, Nakolanniki dla koni, Chomąta dla koni, Derki
na konie, Klapy na oczy dla koni [uprząż], Okrycia dla koni, Wędzidła
dla koni, Buty dla koni, Nauszniki dla koni, Siodła na konia, Czapraki
pod siodła końskie, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Przykrycia
i okrycia dla zwierząt, 25 Kurtki jeździeckie, Buty jeździeckie, Spodnie
do jeździectwa, Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie].
(111) 348788
(220) 2021 08 25
(210) 533107
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOCTOR HORSE QUALITY HORSE CARE
(540)

(591) granatowy, beżowy, jasnobrązowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24,
03.03.01, 03.03.15, 03.03.24, 03.03.25, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.15,
26.01.18, 26.01.21
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt,
Szampony dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do pielęgnacji skóry
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zwierzęcej, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 18 Artykuły
odzieżowe dla koni, Nakolanniki dla koni, Chomąta dla koni, Derki
na konie, Klapy na oczy dla koni [uprząż], Okrycia dla koni, Wędzidła
dla koni, Buty dla koni, Nauszniki dla koni, Siodła na konia, Czapraki
pod siodła końskie, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Przykrycia
i okrycia dla zwierząt, 25 Kurtki jeździeckie, Buty jeździeckie, Spodnie
do jeździectwa, Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie].

(111) 348789
(220) 2021 08 25
(210) 533108
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOCTOR HORSE
(510), (511) 3 Dezodoranty dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt,
Szampony dla zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Środki do pielęgnacji skóry
zwierzęcej, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, 18 Artykuły
odzieżowe dla koni, Nakolanniki dla koni, Chomąta dla koni, Derki
na konie, Klapy na oczy dla koni [uprząż], Okrycia dla koni, Wędzidła
dla koni, Buty dla koni, Nauszniki dla koni, Siodła na konia, Czapraki
pod siodła końskie, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Przykrycia
i okrycia dla zwierząt, 25 Kurtki jeździeckie, Buty jeździeckie, Spodnie
do jeździectwa, Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski jeździeckie].
(111) 348790
(220) 2021 08 29
(210) 533245
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) WAGA DOROTA TRIPYOU, Józefosław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRIPYOU
(510), (511) 39 Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Organizacja wycieczek turystycznych, Udostępnianie informacji turystycznych za pomocą komputera, Udzielanie informacji turystycznych, Udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem
Internetu, Udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych, Usługi biura turystycznego w celu
rezerwacji podróży, Usługi doradztwa turystycznego i informacji
turystycznej, Usługi przewodników turystycznych oraz informacja
o podróży, Usługi rezerwacji podróży turystycznych, Zwiedzanie
turystyczne, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, Agenci zajmujący się
organizowaniem podróży, Agencje rezerwacji podróży, Agencje
usługowe do planowania podróży, Doradztwo w zakresie podróży,
Doradztwo w zakresie planowania trasy podróży, Dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, Koordynowanie
planów podróży dla osób prywatnych i grup, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, Organizowanie
i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, Organizowanie podróży, Organizowanie podróży autobusem, Organizowanie podróży i rejsów, Organizowanie podróży i wycieczek statkami, Organizowanie podróży samolotowych, Organizowanie podróży
z i do hotelu, Organizowanie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, Organizowanie transportu i podróży, Organizowanie wycieczek [krótkich podróży], Planowanie i organizowanie podróży, Planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za pomocą środków
elektronicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, Planowanie i rezerwowanie
podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Planowanie podróży,
Planowanie trasy podróży, Przewożenie podróżujących autobusami,
Rezerwacja biletów na podróż, Rezerwacja biletów na podróż pociągiem, Rezerwacja miejsc dla podróżnych, Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc na podróż samolotem, Rezerwacja miejsc
na podróż pociągiem, Rezerwacja miejsc na podróż autokarem, Rezerwacja miejsc [podróż], Rezerwowanie miejsc podróżnych, Rezerwowanie podróży, Rezerwowanie podróży i wycieczek wakacyjnych,
Skomputeryzowane usługi informacyjne związane z rezerwacjami
podróży, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące podróży, Skomputeryzowane usługi w zakresie rezerwacji podróży, Świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, Transport drogowy
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podróżnych, Transport lądowy podróżnych, Transport podróżnych
samochodem, Udzielanie informacji dotyczących podróży, Udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży, Udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży za pośrednictwem mobilnych
urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych, Udzielanie informacji
o podróżowaniu za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji
online na temat podróży, Udzielanie informacji związanych z trasami podróży, Usługi agencji podróży i rezerwacji, Usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży, Usługi agencji podróży w zakresie organizowania podróży wakacyjnych, Usługi agencji
rezerwującej podróże, Usługi agencyjne obejmujące organizację
podróży, Usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych, Usługi agencyjne w zakresie rezerwacji miejsc na podróż,
Usługi agencyjne w zakresie organizowania podróży, Usługi doradcze związane z organizowaniem podróży, Usługi rezerwacji biletów
na podróż, Usługi rezerwacji wczasów i podróży, Usługi informacyjne związane z podróżowaniem, Usługi w zakresie organizowania
transportu podróżnych, Usługi w zakresie podróży, Usługi w zakresie
rezerwowania podróży, Usługi w zakresie udostępniania informacji
dotyczących podróży, Usługi w zakresie rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, Usługi w zakresie rezerwacji podróży i środków
transportu, Usługi w zakresie wczasów zorganizowanych związane
z planowaniem podróży, Usługi z zakresu organizacji i rezerwacji
podróży, 43 Usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowań, Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie obozów turystycznych
[zakwaterowanie], Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych,
Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, Rezerwowanie
pokojów dla podróżnych, Świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych
w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi
biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, Usługi biur
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, Usługi biur
podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi biur podróży
w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, Usługi biur
podróży w zakresie rezerwowania restauracji.

(111) 348791
(220) 2021 08 25
(210) 533102
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732)	SKALSKI KAROL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZECHOWNIA ZDROWY ORZECH DO ZGRYZIENIA
(540)

(531) 05.07.06, 19.03.01, 26.01.22, 26.01.16, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 Masło, Masło z orzechów, Masło z orzechów nerkowca,
Mielone orzechy, Orzechy aromatyzowane, Orzechy blanszowane,
Orzechy glazurowane, Orzechy jadalne, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy łuskane, Orzechy prażone, Orzechy pekan, przetworzone, Orzechy preparowane, Orzechy przetworzone, Orzechy przyprawione, Orzechy solone, Orzechy z przyprawami, Orzechy ziemne
konserwowe, Orzechy ziemne przetworzone, Prażone orzechy ziemne, Preparowane orzechy makadamia, Preparowane orzechy nerkowca, Preparowane orzechy pistacjowe, Preparowane orzechy włoskie, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin
strączkowych, Solone orzechy nerkowca, Suszone orzechy kokosowe, Pasta z orzechów laskowych, 30 Orzechy macadamia w polewie
czekoladowej, Orzechy w czekoladzie, Orzechy w polewie czekola-

dowej, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Sosy zawierające orzechy,
Czekolada, Czekolada mleczna w tabliczkach, Kawa aromatyzowana,
Kawa, Kawa mielona, Kawa w formie mielonej, Kawa w postaci całych ziaren, 31 Nieprzetworzone orzechy, Orzechy, Orzechy brazylijskie świeże, Orzechy jadalne [nieprzetworzone], Orzechy kokosowe,
Orzechy laskowe, Orzechy laskowe, świeże, Orzechy pekan świeże,
Orzechy pistacjowe świeże, Orzechy świeże, Świeże orzechy włoskie.

(111) 348792
(220) 2021 08 25
(210) 533105
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732)	ALE PATENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HUBUS
(510), (511) 21 Bidony [puste], Bidony rowerowe, Bidony sprzedawane
puste, Puste bidony rowerowe, Artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, Przybory do użytku domowego do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, Przybory kosmetyczne, do higieny
i pielęgnacji urody, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej
klasie, Szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Aluminiowe
butelki na wodę, puste, Butelki, Butelki biodegradowalne, Butelki biopochodne, Butelki chłodnicze, Butelki dla podróżnych, Butelki do picia, Butelki do wielokrotnego użytku, Butelki elastyczne z wyciskaczem [puste], Butelki izolowane, termosy, Butelki na likier, Butelki
na napoje dla podróżnych, Butelki na preparaty farmaceutyczne
sprzedawane puste, Butelki na wodę, Butelki na wodę z tworzywa
sztucznego, wielokrotnego użytku, sprzedawane puste, Butelki
na wodę z tworzyw sztucznych [puste], Butelki na wodę ze stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku, sprzedawane puste, Butelki
na wodę ze stali nierdzewnej, do wielokrotnego użytku, Otwieracze
do butelek, Butelki shakery sprzedawane puste, Butelki, sprzedawane
puste, Butelki szklane [pojemniki], Butelki z plastiku, Butelki z tworzyw sztucznych, Butelki ze szkła, Dekoracyjne butelki z piaskiem, Koszyki na butelki, pokryte metalem szlachetnym, Butelki na napoje dla
podróżnych, Neoprenowe pokrowce na butelki, z suwakiem, Opaski
na butelki z winem specjalnie przystosowane do nakładania
na ich górną część, aby zapobiec skapywaniu, Plastikowe butelki
na wodę [puste], Podstawki pod butelki [stojaki], Wiaderka do kostek
lodu [na butelki], Termosy [butelki termiczne], Stojaki na butelki z winem, Stojaki na butelki, Podstawki pod butelki wina, z metali szlachetnych, Balony szklane [pojemniki], Bańki szklane [pojemniki], Ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych,
Dopasowane pokrywy pojemników na śmieci, Fiolki szklane [pojemniki], Jednorazowe pojemniki z folii aluminiowej do użytku domowego, Karmniki dla ptaków w postaci pojemników, Kulki zapachowe
[pojemniki], Lód (Pojemniki do-), Miski z tworzyw sztucznych [pojemniki dla gospodarstwa domowego], Niemetalowe pojemniki na wodę
święconą, Plastikowe pojemniki do dozowania napojów dla zwierząt
domowych, Plastikowe pojemniki z uchwytami na soki w kartonach,
Podstawki na pojemniki do przypraw, Przenośne pojemniki chłodnicze, nieelektryczne, Pojemniki chłodzące do kawioru, Pojemniki
do chleba, Pojemniki do czyszczenia i przechowywania protez zębowych, Pojemniki do napojów, Pojemniki do pieczenia wykonane
ze szkła, Pojemniki do popcornu do stosowania w kuchenkach mikrofalowych, Pojemniki do przechowywania żywności, Pojemniki
do przechowywania akcesoriów do włosów do użytku w gospodarstwie domowym, Pojemniki do przesadzania roślin, Pojemniki
do schładzania do napojów, Pojemniki do schładzania [nieelektryczne], Pojemniki do schładzania masła, Pojemniki do schładzania butelek, Pojemniki do sortowania rzeczy do prania, do użytku domowego,
Pojemniki do użytku domowego, Pojemniki do użytku domowego
z metali szlachetnych, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Pojemniki emaliowane, Pojemniki kuchenne, Pojemniki kuchenne na tłuszcz, puste, Pojemniki na chleb, Pojemniki [kuwety]
na nieczystości dla zwierząt domowych, Pojemniki na chleb [do użytku kuchennego], Pojemniki na czosnek, Pojemniki na jajka z tworzyw
sztucznych, do użytku domowego, Pojemniki na kanapki, Pojemniki
na karmę dla ptaków, Pojemniki na kleje, Pojemniki na kompost
do użytku domowego, Pojemniki na kosmetyki, Pojemniki na kwiaty,
Pojemniki na lód, Pojemniki na lód, do celów domowych, Pojemniki
na musztardę, Pojemniki na mydło, Pojemniki na nieczystości dla
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zwierząt domowych, Pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, Pojemniki
na pędzelki, Pojemniki na płyny, puste, do użytku domowego, Pojemniki na potpourri, Pojemniki na ptasie nieczystości, Pojemniki na śmieci i odpadki, Pojemniki na środki do czyszczenia zębów, Pojemniki
na szczoteczki do zębów, Pojemniki na torby z tworzyw sztucznych,
do użytku domowego, Pojemniki na wykałaczki, Pojemniki na wykałaczki z metali szlachetnych, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność z podwójną izolacją cieplną, Pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, Pojemniki próżniowe na ziarna
kawy, Pojemniki przystosowane do przechowywania przyborów toaletowych, Pojemniki stosowane w gospodarstwie domowym do przechowywania karmy dla zwierząt domowych, Pojemniki-tacki do zamrażania kostek lodu, Pojemniki termoizolacyjne na puszki
z napojami, do użytku domowego, Pojemniki termoizolacyjne na napoje, Pojemniki termoizolacyjne, Pojemniki z odlewanego sztucznego kamienia do użytku domowego, Pojemniki z przegrodami do przechowywania sztućców, Pojemniki z tworzyw sztucznych
do dozowania żywności dla zwierząt domowych, Pojemniki ze szkła,
Pokrywy szklane do przemysłowych pojemników opakowaniowych,
Pokrywy wielofunkcyjne do pojemników kuchennych, Przemysłowe
pojemniki opakowaniowe ze szkła, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe z porcelany, Przenośne pojemniki chłodnicze, nieelektryczne,
Przenośne pojemniki chłodzące, nieelektryczne, Przykrywki jednorazowe do pojemników użytku domowego, Puste pojemniki-rozpylacze, Szczotki do czyszczenia pojemników, Szczotki z pojemnikiem
na detergent, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, Termoizolowane pojemniki
na napoje, Uchwyty do pojemników na napoje, przenośne, Uniwersalne przenośne pojemniki do użytku domowego, Zamykane niemetalowe pojemniki na żywność, do gospodarstwa domowego, Pojemniki [kuwety] na nieczystości dla zwierząt, 28 Artykuły i sprzęt
sportowy, Futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, Sprzęt sportowy, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Akcesoria do pływania,
Artykuły myśliwskie i wędkarskie, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], Amunicja
do pistoletów do paintballa, Antenki do siatek do gry w siatkówkę,
Aparatura do łucznictwa, Artykuły do gier w rzutki, Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły sportowe, Bandy do stołów bilardowych, Bandy do stołów bilardowych [sprzęt
do gry], Bandy na stoły będące częściami stołów do snookera, Bandy
na stoły będące częściami stołów bilardowych, Bandy na stoły bilardowe, Bandy stołów bilardowych, Bazy baseballowe, Bazy do softballu, Bazy domowe do gry w softball, Bazy miotaczy [baseball], Beczki
do rzutek, Bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach fizycznych,
Kije bilardowe, Bile ponumerowane do gry w bilard, Końcówki do kijów bilardowych, Bloczki do jogi, Bloki startowe [artykuły sportowe],
Bloki startowe [do sportów na bieżni], Bloki startowe na zawody sportowe, Błoto do wcierania w piłki do gry w baseball i softball, Bobsleje,
Bodyboard, Bokserskie worki treningowe, Bramki do gry w bandy,
Bramki do piłki nożnej, Bramki do unihokeja, Bramki hokejowe, Broń
do szermierki, Broń paintballowa [artykuły sportowe], Celowniki
do łuku, inne niż teleskopowe, Chusty do jogi, Chińskie lotki [jianzi],
Cięciwy do łuków, Cięciwy łuków, Ciężarki na nadgarstki i kostki
do ćwiczeń, Dart, Deski do bodysurfingu, Deski do paddleboardingu,
Deski do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco], Deski do pływania z latawcem [kiteboard], Deski do sportu wodnego skimboard, Deski do uprawiania sportów wodnych, Deski do wakeboardingu, Deski
do wakeskate, Deski kneeboardowe, Deski surfingowe, Deski surfingowe z żaglem, Deski typu bodyboard, Deski windsurfingowe, Deski
z kołami z oponami do mountainboardingu, Deskorolki [sprzęt rekreacyjny], Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych [zabawki], Dmuchane baseny kąpielowe
do celów rekreacyjnych, Dołki do puttowania [golf], Dopasowane
pokrowce do rakiet do gry w racquetball, Dopasowane pokrowce
na deski typu bodyboard, Dopasowane pokrowce na główki kijów
golfowych, Dopasowane pokrowce na kije golfowe, Dopasowane pokrowce na kije golfowe typu putter, Dopasowane pokrowce na kije
narciarskie, Dopasowane pokrowce na narty, Dopasowane pokrowce
na rakiety do squasha, Dopasowane pokrowce na rakiety do badmintona, Dopasowane pokrowce na rakiety tenisowe, Dopasowane pokrowce na sprzęt sportowy, Dopasowane pokrowce na torby do golfa,
Drążki do ćwiczeń, Drążki do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki
do podciągania na drzwi, Drewniane miecze do kendo, Dyski sportowe, Dyski sportowe [dla sportów odbywających się na wolnym powie-
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trzu], Ekspandery [ćwiczenia], Ekspandery do klatki piersiowej, Elektroniczne gry w rzutki, Ergometry wioślarskie, Etui na kije baseballowe,
Etui na rzutki do gry w darta, Etykiety na torby golfowe, Flagi golfowe
[artykuły sportowe], Florety do szermierki, Florety [szermiercze florety], Futerały do kijów bilardowych, Futerały na kije bilardowe, Futerały
na narty, Futerały w postaci kołczanów na przyrządy sportowe, Gimnastyczne drążki poziome, Gliniane dyski wystrzeliwane jako cel dla
strzelców, Główki kijów golfowych, Kije golfowe, Groty do strzał łuczniczych, Gruszki bokserskie na sprężynie, Gry sportowe, Gry w kule
[boule], Gry z piłeczką i paletką [paddleball], Gryfy do hantli [do podnoszenia ciężarów], Gumki naramienników do użytku sportowego,
Gumowe piłki do baseballu, Hantle, Hantle do podnoszenia ciężarów,
Hantle kettlebell, Hydropłaty do desek będących sprzętem sportowym, Igły do pompek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez sportowców, Kamienie curlingowe, Kamizelki ochronne
do sztuk walki, Kij do camogie, Kije [artykuły sportowe], Kije baseballowe, Kije bilardowe, Kije bilardowe [do gry w pool], Końcówki do kijów bilardowych, Kije do gier, Kije do gier z piłką, Kije do gry w bandy,
Kije do gry w polo [mallety], Kije do hokeja na lodzie, Kije do hokeja
na trawie, Kije do krykieta, Kije do lacrosse, Kije do nordic walking, Kije
do snookera, Kije do softballu, Kije do unihokeja, Kije golfowe, Kije
golfowe [putter], Kije golfowe typu putter, Kije hokejowe, Kije narciarskie, Kijki do nartorolek, Kijki narciarskie, Klatki do mieszanych sztuk
walki, Koła do jogi, Koła sportowe, Kołczany łucznicze, Kołeczki
do stawiania piłek golfowych, Kółka do deskorolek, Końcówki do kijów bilardowych (pool), Końcówki do kijów bilardowych, Końcówki
do pompowania piłek, Końcówki do rzutek, Konie gimnastyczne, Konie gimnastyczne z łękami, Kosze do gry w koszykówkę, Kosze do koszykówki, Kosze do łapania piłek, Kosze do zbierania piłek tenisowych,
Krawędzie nart, Krążki do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki
do dołka] wewnątrz, Krążki do gry w hokeja, Krążki do hokeja, Krążki
do wzmacniania uchwytu, Krążki hokejowe, Kreda do kijów bilardowych, Kreda do kijów do gry w pool bilard, Kręgle, Kule bilardowe,
Kule do gry w kręgle, Kule do gry w bocce, Kule do pchnięcia kulą, Kule
do petanki, Kule [gry], Kule żelazne do użytku w pchnięciu kulą, Kulki
wypełnione farbą do gry w paintball, Kulki wypełnione farbą do gry
w paintball [pociski], Kulki z farbami do użytku jako pociski paintballowe w grach wojennych, Kusze [sprzęt sportowy], Latawce, Latawce
powerkite, Ławki do ćwiczeń, Ławki do ćwiczenia mięśni brzucha,
Ławki do podnoszenia ciężarów, Ławki do użytku gimnastycznego,
Ławki do użytku sportowego, Linki do jazdy na nartach wodnych, Linki do kijów do lacrosse, Linki holownicze do jazdy na nartach wodnych, Liny do gimnastyki rytmicznej, Łopatki pływackie, Lotki do gry
rakietkami hagoita, Lotki [gry], Lotnie, Łuki do japońskiego łucznictwa
(yumi), Łuki do łucznictwa, Łuki do strzelania, Łuki sportowe [łucznictwo], Łuki strzelnicze, Łyżworolki, Łyżwy, Łyżwy do gry w hokeja na lodzie, Magnezja do poprawy chwytności w czynnościach sportowych,
Małe trampoliny, Manekiny blokujące [akcesoria treningowe do futbolu amerykańskiego], Markery do gry w paintball, Maski dla łapaczy,
Maski do baseballa, Maski do kendo, Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, Maski szermiercze, Maszty do desek windsurfingowych, Maszynki do klejenia lotek do strzał łuczniczych, Maszyny
do ćwiczeń fizycznych wyposażone w ciężarki, Maszyny do ćwiczeń
sprawnościowych, Maszyny do gry w kręgle, Maszyny do przysiadów,
Maszyny do rzucania piłek, Maszyny do wyrzucania piłek tenisowych,
Maszyny i urządzenia do kręgli, Materiały strunowe do rakiet sportowych, Maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka], sprzęt
golfowy, Maty do ćwiczenia puttowania [wbijania piłki do dołka] wewnątrz, Maty do strzałek, Maty golfowe, Mechanizmy do ustawiania
kręgli, Metalowe kije golfowe, Miecze bambusowe do kendo, Młoty
do sportów, Mostki bilardowe, Mostki bilardowe [sprzęt do gier], Naboje do procy, Naciągi do rakiet, Naciągi do rakiet do gry w racquetball, Naciągi do rakiet squash, Naciągi do rakiet [tenisowych lub badmintonowych], Naciągi do rakiet tenisowych, Naciągi do rakiet
wykonane z jelita, Naciągi naturalne do rakiet tenisowych wykonane
z jelita, Naciągi naturalne do rakiet do squasha wykonane z jelita, Naciągi rakiet do badmintona, Nadmuchiwane akcesoria unoszące się
na wodzie, Nadmuchiwane worki do bicia, Nadmuchiwane baseny
kąpielowe [artykuły do zabawy], Nagolenniki [artykuły sportowe], Nagolenniki do użytku sportowego, Nagolenniki lekkoatletyczne, Nagolenniki piłkarskie, Nakładki z tarczą do gry w rzutki, Nakolanniki [artykuły sportowe], Nakolanniki do gry w futbol amerykański, Nakolanniki
do użytku sportowego, Nakolanniki do użytku w grze w piłkę nożną,
Nakrycia na końcówki kijów golfowych, Nałokietniki do gry w futbol
amerykański, Nałokietniki do gry w krykieta, Naparstniki łucznicze,
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Napinacze łuków, Naramienniki do gry w futbol amerykański, Naramienniki do użytku sportowego, Nartorolki, Narty, Narty do monoskiingu, Narty skiboardowe, Narty wodne, Narty zjazdowe, Numerowane bile do gier bilardowych, Obciążniki na nadgarstki, do ćwiczeń,
Obciążniki na nogi [artykuły sportowe], Obciążniki nóg do użytku
sportowego, Obręcze do koszykówki, Obręcze gimnastyczne, Obręcze sportowe, Obręcze wykorzystywane w gimnastyce rytmicznej,
Obrotowe uchwyty do pompek, Obrotowe uchwyty do worków treningowych, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły
sportowe], Ochraniacze brzucha do użytku sportowego, Ochraniacze
ciała do gry w futbol amerykański, Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze dla
bramkarza do gry w hokeja na trawie, Ochraniacze dla bramkarzy,
Ochraniacze dla bramkarzy do hokeja na lodzie, Ochraniacze dłoni
do użytku sportowego, Ochraniacze do Taekwondo, Ochraniacze
do uprawiania sportu, Ochraniacze do użytku w sporcie, Ochraniacze
genitaliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze klatki
piersiowej do gry w futbol amerykański, Ochraniacze na brzuch
do Taekwondo, Ochraniacze na gardło do użytku sportowego, Ochraniacze na goleń do użytku sportowego, Ochraniacze na klatkę piersiową przystosowane do uprawiania taekwondo, Ochraniacze na klatkę
piersiową [do hokeja], Ochraniacze na klatkę piersiową do użytku
sportowego, Ochraniacze na klatkę piersiową [do użytku w grze w baseball], Ochraniacze na kolana do użycia podczas jazdy na deskorolce
[artykuły sportowe], Ochraniacze na łokcie [artykuły sportowe],
Ochraniacze na łokcie do użytku w jeździe na deskorolce, Ochraniacze
na łokcie używane podczas jazdy na deskorolce [artykuły sportowe],
Ochraniacze na łokcie używane podczas jazdy na rowerze [artykuły
sportowe], Ochraniacze na łyżwy, Ochraniacze na nadgarstki do użytku sportowego, Ochraniacze na nogi do gry w futbol amerykański,
Ochraniacze na nogi [ochraniacze do gry w krykieta], Ochraniacze
na nogi przystosowane do uprawiania sportu, Ochraniacze na palce
do koszykówki, Ochraniacze na pięści [artykuły sportowe], Ochraniacze na ramiona [artykuły sportowe], Ochraniacze na ramiona do gry
w baseball, Ochraniacze na ramiona i łokcie [artykuły sportowe],
Ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, Ochraniacze na ręce przystosowane do użytku podczas zajęć sportowych,
Ochraniacze nóg do użytku sportowego, Ochraniacze podbicia
do użytku sportowego, Ochraniacze przedramienia [artykuły sportowe], Ochraniacze ramion dla łuczników, Ochraniacze talii do użytku
sportowego, Ochrona na pięści [artykuły sportowe], Ochronne maski
na twarz do użytku w szermierce, Ochronne pokrowce na rakiety, Odbijacze bramkarskie do trenowania hokeja, Odskocznie do gimnastyki, Opaski do uchwytów rakiet tenisowych, Opaski na uchwyt do rakiet do badmintona, Opaski na uchwyt rakiet do squasha, Opaski
na uchwyt rakietek do tenisa stołowego, Osłony bezpieczeństwa
do słupków do tenisa, Osłony dla nart, Osłony na cel do karate, Osłony
na golenie do karate, Osłony na wiązania do nart, Ostrza łyżew,
Oszczepy [artykuły sportowe], Oszczepy [do sportów terenowych],
Otwarte celowniki do łuków do łucznictwa, Owijki do kijów do hokeja
na lodzie, Pałeczki do sztafety, Paletki do gier z piłeczką i paletką [paddleball], Pałki gimnastyczne, Pancerze do kendo, Paralotnie, Paski
do jogi, Paski mocujące do desek typu bodyboard, Pasy do owijania
dłoni do użytku sportowego, Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły
sportowe], Pasy lędźwiowe dla zawodników podnoszących ciężary,
Pasy na nadgarstki do podnoszenia ciężarów, Pasy na talię, do ćwiczeń, Pasy używane przy podnoszeniu ciężarów, Piaskownice [artykuły sportowe], Piłeczki antystresowe do ściskania w dłoniach, Piłeczki
do gier z piłeczką i paletką [paddleball], Piłeczki do ściskania antystresowe, Piłeczki do tenisa stołowego, Piłki antystresowe do ćwiczeń,
Piłki baseballowe, Piłki baseballowe [nie miękkie], Piłki do ćwiczeń,
Piłki do futbolu amerykańskiego, Piłki do futsalu, Piłki do gry netball,
Piłki do gry w bandy, Piłki do gry w dwa ognie, Piłki do gry w futbol
amerykański, Piłki do gry w hokeja na trawie, Piłki do gry w paddle tenis, Piłki do gry w polo, Piłki do gry w racquetball, Piłki do gry w rugby,
Piłki do gry w sepak takraw, Piłki do gry w unihokeja, Piłki do koszykówki, Piłki do krykieta, Piłki do lacrosse, Piłki do pilatesu, Piłki do piłki
nożnej, Piłki do rugby, Piłki do ściskania w postaci piłek gumowych
do ćwiczenia rąk, Piłki do siatkówki, Piłki do soft tenisa, Piłki do softballu, Piłki do sportów rakietowych, Piłki do squasha, Piłki do waterpolo, Piłki futbolowe, Piłki gimnastyczne, Piłki gimnastyczne do jogi,
Piłki golfowe, Piłki jako sprzęt sportowy, Piłki lekarskie, Piłki plażowe,
Piłki ręczne, Piłki sportowe, Piłki sportowe nadmuchiwane, Piłki tenisowe, Piłki tenisowe [nie miękkie], Piórka do rzutek, Platformy do ćwiczeń, Płetwy denne do desek z żaglem, Płetwy do desek surfingo-

wych, Płetwy do desek windsurfingowych, Płetwy do nurkowania,
Płetwy do nurkowania z akwalungiem, Płetwy surfingowe, Płotki
[do bieżni], Płotki do użytku w lekkoatletyce, Płotki do użytku w treningu lekkoatletycznym, Podpórki do snookera, Podpórki pod kije
bilardowe, Podstawki pod kije bilardowe, Podstawki do wykopywania
piłek, Poduszki amortyzujące kopnięcia karate, Podwozia do deskorolek, Pojemniki na piłki tenisowe, Pojemniki na rzutki do darta, Pojemniki na zestawy do krokieta, Pojemniki przystosowane do przechowywania rzutek, Pojemniki przystosowane do przechowywania piór
do rzutek, Pokrowce do nart wodnych, Pokrowce dopasowane
na główki kijów golfowych, Pokrowce na deski surfingowe, Pokrowce
na deski z żaglem, Pokrowce na główki kijów golfowych, Pokrowce
na główki rakiet do squasha, Pokrowce na kije bilardowe, Pokrowce
na kije do softballu, Pokrowce na kije golfowe, Pokrowce na łuki dla
łucznictwa, Pokrowce na rakietki do tenisa stołowego, Pokrowce
na rakiety, Pokrowce na rakiety do gry w squasha, Pokrowce na rakiety do tenisa, Pokrowce na rakiety [do tenisa albo badmintona], Pokrowce wyprofilowane na rakiety do tenisa stołowego, Pokrycia ślizgów nart, Pokrycie ślizgów nart, Pomoce treningowe do gry w golfa,
Pompki do piłek, Pompki specjalnie przystosowane do użytku z piłkami do gier, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek
do gier, Pompony dla cheerleaderek, Poręcze asymetryczne, Poręcze
równoległe do gimnastyki, Pręty sprężynowe [ekspandery] do ćwiczeń, Proce [artykuły sportowe], Proce jako artykuły sportowe, Przedłużenia do kijów bilardowych, Przedmioty do rzucania rzutek strzelniczych, Przenośne bramki do gry w baseball, Przenośne drążki
do tańca, Przenośny domowy sprzęt gimnastyczny, Przybory do łucznictwa, Przykrycia na rakietki do tenisa stołowego, Przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], Przyrządy do regulacji przechyłu przy uderzeniu w golfie, Przyrządy do wyrzucania
rzutek strzelniczych, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy gimnastyczne do rozciągania, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Przyrządy stosowane w kulturystyce, Rączki do rakiet, Rakietki do badmintona, Rakietki do tenisa stołowego, Rakiety do badmintona, Rakiety
do gry w racquetball, Rakiety do squasha, Rakiety do tenisa, Rakiety
do tenisa platformowego [paddle], Rakiety do tenisa ziemnego, Naciągi do rakiet, Rakiety [rakietki], Rakiety śnieżne, Rakiety tenisowe,
Ręczne trenażery nóg, Ręcznie obsługiwane obręcze do ćwiczeń oporowych na górne i dolne partie ciała, Rękawice baseballowe, Rękawice
bilardowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla chwytaczy do gry
w baseball, Rękawice dla pałkarzy, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria
do gier], Rękawice dla pierwszobazowego [baseball], Rękawice do futbolu amerykańskiego, Rękawice do gier, Rękawice do gry w kręgle,
Rękawice do gry w piłkę nożną, Rękawice do gry w piłkę ręczną, Rękawice do gry w softball, Rękawice do jazdy na nartach wodnych, Rękawice do karate, Rękawice do lacrosse, Rękawice do podnoszenia ciężarów, Rękawice do racquetball, Rękawice do szermierki, Rękawice
do taekwondo, Rękawice do windsurfingu, Rękawice golfowe, Rękawice hokejowe, Rękawice kote, Rękawice ochronne [rękawice do uprawiania łucznictwa], Rękawice sparingowe, Rękawice wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, Rękawiczki pływackie,
Ringi bokserskie, Rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, Rowery treningowe stacjonarne i rolki do nich, Równoważnie [gimnastyczne], Równoważnie [sprzęt gimnastyczny], Rzutki, strzałki [gra],
Rzutki strzelnicze [tarcze], Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Sanki blokujące do futbolu amerykańskiego, Sanki bobslejowe [artykuły sportowe], Sanki do skeletonu [artykuły sportowe], Sanki i ślizgacze do celów rekreacyjnych, Shafty do rzutek (do gry w darta), Siatki
do badmintona, Siatki do bramek, Siatki do bramek do gry w piłkę
nożną, Siatki do bramek do hokeja na lodzie, Siatki do celów sportowych, Siatki do gier z piłką, Siatki do gry w piłkę, Siatki do gry w piłkę
siatkową, Siatki do gry w racquetball, Siatki do hokeja na lodzie, Siatki
do klatek do odbijania piłki baseballowej, Siatki do koszykówki, Siatki
do łuz w stole bilardowym, Siatki do sportów, Siatki do sportowych
gier piłkowych, Siatki do tenisa platformowego, Siatki do tenisa stołowego, Siatki do uprawiania gry w golfa, Siatki i słupki do tenisa, Siatki
tenisowe, Skakanki, Skakanki z wbudowanymi cyfrowymi licznikami,
Skistopery do wiązań narciarskich, Skóra focza [pokrycia na narty],
Skrzynie gimnastyczne, Sliotar (piłka do hurlingu), Słupki do bramek,
Słupki do gry w siatkówkę, Słupki do mocowania siatki do badmintona, Słupki do siatek tenisowych [sprzęt sportowy], Słupki do siatki
do tenisa stołowego, Słupki do tenisa, Smycze do desek surfingowych, Smycze do desek typu bodyboard, Spadochrony do paralotni,
Spadochrony oporowe do treningu atletycznego, Spadochrony szybujące, Spodenki z ochraniaczami do gry w futbol amerykański, Spor-
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towe nakolanniki do jazdy na deskorolce, Sportowe nakolanniki
do jazdy na łyżwach, Sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze,
Sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze, Sportowe nałokietniki
do jazdy na łyżwach, Sportowe nałokietniki do jazdy na deskorolce,
Sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na łyżwach, Sportowe
ochraniacze na nadgarstki do jazdy na rowerze, Sportowe ochraniacze na nadgarstki do jazdy na deskorolce, Sportowe ochraniacze
na ręce do jazdy na łyżwach, Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy
na rowerze, Sportowe ochraniacze na ręce do jazdy na deskorolce,
Spraye z żywic antypoślizgowe do użytku przez sportowców, Sprzęt
do badmintona, Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach,
Sprzęt do ćwiczeń fizycznych obsługiwany ręcznie, Sprzęt do gry
w bilard, Sprzęt do gry w bilarda, Sprzęt do gry w piłkę siatkową,
Sprzęt do łucznictwa, Sprzęt do łucznictwa [japońskie i zachodnie
style], Sprzęt do piłki nożnej, Sprzęt do szermierki, Sprzęt do treningów sportowych, Sprzęt do treningu sztuk walki, Sprzęt łuczniczy,
Sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, Sprzęt używany na treningach rugby, Sprzęt używany przy grze w golfa, Środkowe paski
do siatki tenisowej, Stacjonarne rowery treningowe, Stanowiska maszyn do biegania, Steppery [urządzenia] do ćwiczeń aerobowych, Sterowane radiowo miniaturowe cele powietrzne do użytku sportowego, Stojaki do przysiadów, Stojaki do uderzania piłek baseballowych,
Stojaki na kije bilardowe, Stojaki na torby golfowe, Stojaki specjalnie
przystosowane do przechowywania kijów golfowych, Stołki gimnastyczne, Stoły bilardowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub
żetonami, Stoły do inwersji, Stoły do tenisa stołowego, Stopnie [steppery] do aerobiku, Stożki treningowe do piłki nożnej, Struny do rakiet,
Strzały łucznicze, Deski surfingowe, Suspensoria dla sportowców,
Szable [broń do szermierki], Szafki na tarcze do gry w strzałki, Szczotki
do curlingu, Sznurki syntetyczne do użytku z rakietami, Sznurowadła
do naramienników do użytku sportowego, Szpady do szermierki,
Sztangi do podnoszenia ciężarów, Sztuczne ściany wspinaczkowe, Tablice do koszykówki, Tablice do koszykówki ze szkła, Tarcze do gry
w rzutki, Tarcze elektroniczne, Tarcze elektroniczne do gier i sportu,
Tarcze łucznicze, Tarcze strzelnicze, Tarcze strzelnicze do broni palnej,
Tarcze strzelnicze do użytku sportowego, Tarcze treningowe do sztuk
walki, Taśma na uchwyty do rakiet tenisowych, Taśmy do ćwiczeń, Taśmy do owijania uchwytów rakiet tenisowych, Taśmy do uchwytów
kijów bejsbolowych, Taśmy do uchwytów kijów golfowych, Taśmy
do uchwytów rakiet, Taśmy elastyczne do rozciągania palców, Taśmy
z ciężarkami do wyważania rakiet tenisowych, Tłumiki drgań do rakiet
tenisowych, Torby dla osób noszących kije golfowe, Torby na deskorolki, Torby na kije do hokeja na lodzie, Torby na kije golfowe, Torby
na kije golfowe, na kółkach lub bez, Torby na kołeczki do stawiania
piłek golfowych, Torby na kółkach na sprzęt do golfa, Torby na kręgle,
Torby na kręgle [przystosowane], Torby na narty, Torby na piłki do gry
w lacrosse, Torby na piłki futbolowe, Torby na sprzęt do krykieta, Torby na sprzęt do krykieta [dopasowane], Torby przystosowane do kijów do lacrosse, Torby przystosowane do kul do kręgli, Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Torby przystosowane
do noszenia desek surfingowych, Torby przystosowane do sprzętu
szermierskiego, Torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, Torby specjalnie zaprojektowane na deski surfingowe, Torby
specjalnie zaprojektowane do nart, Torby tenisowe wyprofilowane
do noszenia rakiety, Tory kręglarskie, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe], Trampoliny treningowe, Trapezy [uprząż] do desek
windsurfingowych, Trenażery eliptyczne, Trenażery mięśni brzucha,
Treningowe obciążniki na nogi, Trójkąty bilardowe, Trójkąty na bile
bilardowe, Trzonki kijów golfowych, Tyczki do skoków, Tyczki do skoków o tyczce (sprzęt sportowy), Tyczki do uprawiania skoku o tyczce,
Uchwyty do artykułów sportowych, Uchwyty do kijów golfowych,
Uchwyty do kredy bilardowej, Uchwyty do nart wodnych, Uchwyty
do piłek, Uchwyty do podnoszenia ciężarów, Uchwyty do pompek,
Uchwyty do robienia pompek, Uchwyty liny do nart wodnych,
Uchwyty kijów golfowych, Uchwyty na kołeczki tee, Uprząż wspinaczkowa, Uprzęże do użytku w sporcie, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urządzenia do ćwiczenia mięśni dłoni, Urządzenia do kolejek tyrolskich do celów rekreacyjnych, Urządzenia
do kulturystyki [ćwiczenia], Urządzenia do naciągów do rakiet tenisowych, Urządzenia do odsyłania kul do gry w kręgle, Urządzenia do odzyskiwania piłek golfowych, Urządzenia do osiągania sprawności fizycznej [nie do użytku medycznego], Urządzenia do serwowania
do tenisa stołowego, Urządzenia do treningu gry w golfa, Urządzenia
do wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia do wzmacniania ciała
[ćwiczenia], Urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, Urzą-
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dzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], Usztywnione
ochronne artykuły do użytku podczas gry w krykieta, Wałki do ćwiczeń mięśni brzucha do celów utrzymywania formy fizycznej, Wiązania do desek snowboardowych, Wiązania do desek z żaglem, Wiązania do nart, Wiązania do nart i ich części, Wiązania do nart wodnych,
Wiązania do nart zjazdowych, Wiązania do stóp do desek z żaglem,
Wiosła do deskorolek, Wiosła japońskie (hagoita), Worki treningowe,
Worki treningowe montowane na podłodze, Wózki na torby golfowe,
Wrotki, Wstążki do gimnastyki artystycznej, Wyrzutnie do rzutków [artykuły sportowe], Zaciski na kije bilardowe, Zaczepki do mocowania
sznurowadeł naramienników do użytku sportowego, Zaczepy do holowania nart wodnych, Zaczepy liny do holowania do nart wodnych,
Zamaskowane kryjówki dla polujących na kaczki [artykuły sportowe],
Zderzaki do kręgli, Zestawy do badmintona, Zestawy do gry w kręgle
[skittles], Zestawy do gry w tee-ball, Zestawy do krokieta, Zestawy
do trenowania tenisa stołowego z elastycznym drążkiem, Zestawy łuków do strzelania, Zestawy prętów sprężynowych do rozciągania
do użytku podczas ćwiczeń fizycznych, Znaczniki do oznaczania położenia piłek golfowych, Znaczniki do toreb golfowych ze skóry, Żyłki
do rakiet, Żyłki do rakiet tenisowych.

(111) 348793
(220) 2021 08 10
(210) 532561
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) TULILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tulilo Pluszaki i nie tylko...
(540)

(591) biały, czarny, różowy
(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 26.13.01, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami.
(111) 348794
(220) 2021 08 12
(210) 532632
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732)	HERBAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CARDIOPROTECT
(540)

(531) 02.09.01, 24.01.05, 24.01.08, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Mieszanki
do picia będące suplementami diety, Nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety do użytku medycznego, Farmaceutyki i naturalne
środki lecznicze, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia.
(111) 348795
(220) 2021 06 22
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 30
(732) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KINETIC
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530608
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(111) 348796
(220) 2021 06 22
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 30
(732) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POISON
(510), (511) 12 Rowery.
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(210) 530606

(111) 348797
(220) 2021 06 10
(210) 530074
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 16
(732) PAŁACOWA PRZYSTAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) P PAŁACOWA PRZYSTAŃ w Tarnogórze
(540)

(591) zielony, biały
(531) 07.05.08, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie
kwater, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów, Biura zakwaterowania w hotelach,
pensjonatach, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania, Udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu,
Usługi w zakresie zakwaterowania, Wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Wynajem zakwaterowania na urlop.
(111) 348798
(220) 2021 08 12
(210) 532634
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732)	HERBAL PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RUNPROTECT
(540)

(531) 02.01.08, 02.09.01, 24.01.08, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety dla sportowców, Preparaty farmaceutyczne do leczenia kontuzji sportowych, Nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy
diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety do użytku medycznego, Ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, Ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Kapsułki do celów
leczniczych, Preparaty i substancje lecznicze, Preparaty stosowane
jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze], Wyciągi z roślin leczniczych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych.

(111) 348799
(220) 2021 08 13
(210) 532678
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Hevelius
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Wynajem
nieruchomości i majątku, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób
trzecich, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, Pobieranie czynszu, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Administrowanie sprawami finansowymi
dotyczącymi nieruchomości, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Usługi agencji wynajmu mieszkań [time share],
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
Tymczasowy wynajem pokoi, Usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Wynajmowanie pokoi, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie
dostarczania żywności i napojów, Wynajem pokoi jako tymczasowego
zakwaterowania, 44 Pielęgnacja urody, Salony piękności, Solaria, Udostępnianie instalacji termalnych, Udostępnianie wanien do gorących
kąpieli, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi kosmetyczne, Usługi
łaźni, Usługi manicure i pedicure, Usługi saun, Usługi solariów, Usługi
spa, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry,
Zabiegi higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia
i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(111) 348800
(220) 2021 08 19
(210) 532860
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732)	SABAT PIOTR, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCENT ZDROWEJ ŻYWNOŚCI SOLOMIJKA manufaktura
dobrego smaku i zdrowia WWW.SOLOMIJKA.COM
(540)

(591) zielony, czerwony, brązowy, żółty, niebieski, fioletowy
(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako
podstawowy składnik], Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
Cukierki, batony i guma do żucia, Batony zbożowe i energetyczne.
(111) 348801
(151) 2021 12 14

(220) 2021 06 03
(441) 2021 08 30

(210) 529799
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(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TPR Tygodnik Poradnik ROLNICZY
(540)

(591) zielony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 9 Gazety elektroniczne do pobrania, Elektroniczne bazy
danych, Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, E-booki, Nagrane filmy, Podcasty do pobrania, Publikacje
elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Oprogramowanie, Oprogramowanie użytkowe, 16 Okładki
czasopism, Czasopisma branżowe, Czasopisma [periodyki], Czasopisma z plakatami, Papier na czasopisma, Czasopisma o tematyce ogólnej, Dodatki do gazet w postaci czasopism, Drukowane komunikaty
prasowe, Książki, Książki edukacyjne, Gazety, Periodyki, Periodyki drukowane, 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Reklama w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach,
gazetach i magazynach, Przygotowywanie reklam prasowych, Usługi
w zakresie reklamy prasowej, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Usługi doradcze
dotyczące reklamy, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców,
Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej,
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy,
Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, Doradztwo
w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Analizy
odbioru reklamy, Badania w zakresie reklamy, Usługi badawcze związane z reklamą, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Badania rynku do celów reklamowych, Analiza świadomości społecznej
w dziedzinie reklamy, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Ocena skutków
wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, Usługi handlu
detalicznego online obejmującego nagraną muzykę i nagrane filmy
do pobrania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, Usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa, Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, 41 Publikowanie
książek, czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Wydawanie czasopism, Publikowanie czasopism internetowych, Multimedialne wydania czasopism, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism,
Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Usługi
wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Publikowanie czasopism
w postaci elektronicznej w Internecie, Wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, Wydawanie gazet, Multimedialne
wydania gazet, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikowanie
elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych
innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze i reporterskie, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków
skomputeryzowanych, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie rekreacji i kultury,
Organizowanie konkursów, Organizowanie seminariów związanych
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z reklamą, Organizowanie konferencji związanych z reklamą, Szkolenia
w zakresie reklamy, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem,
Wydawanie audiobooków, Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Nauczanie i szkolenia, Publikowanie podręczników szkoleniowych,
Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja szkoleniowych filmów
wideo, Szkolenie z zakresu sprzedaży, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi szkoleniowe wspomagane
komputerowo, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Szkolenia
w zakresie technik komunikacyjnych, Publikacja czasopism, Publikacja
kalendarzy, Publikacja podręczników użytkownika, Publikacja broszur,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Elektroniczna publikacja tekstów
i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Prowadzenie konferencji biznesowych, Organizowanie konferencji związanych z biznesem,
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, Organizowanie sympozjów
edukacyjnych, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu rolniczego,
Zapewnianie szkoleń w dziedzinie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.

(111) 348802
(220) 2016 09 17
(151) 2021 12 22
(441) 2016 11 07
(732)	HOLICZ JACEK EASY OFFICE, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e easyoffice
(540)

(210) 461643

(531) 20.01.17, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.07, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi.
(111) 348803
(220) 2020 11 13
(210) 520835
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) BLACKBURST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLACKBURST
(510), (511) 9 oprogramowanie, 35 usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, doradztwo
dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
dotyczące reklamy, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, doradztwo reklamowe i marketingowe, doradztwo w zakresie
marketingu, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, organizacja
promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków
audiowizualnych, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, przygotowywanie audiowizualnych
prezentacji do użytku w reklamie, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, usługi w zakresie promocji
działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, produkcja reklam telewizyjnych, reklamy telewizyjne,
38 usługi transmisyjne, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub
obrazów, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, doradztwo w zakresie telekomunikacji, doradztwo w zakresie usług telekomunikacyjnych, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunikacji, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem mediów
audiowizualnych, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwięków,
obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, interaktywne usługi nadawania
programów i łączności, interaktywne usługi telekomunikacyjne, inte-
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raktywne usługi wideotekstowe, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych do celów
edukacyjnych, udostępnianie instalacji telekonferencyjnych do celów
edukacyjnych, udostępnianie sprzętu do nadawania sygnału telewizyjnego poza studiem, udostępnianie urządzeń do transmisji i odbioru
drogą radiową, wynajem czasu emisji za pośrednictwem satelity, wynajem sprzętu do transmisji informacji, wynajem sprzętu do transmisji
obrazów, wynajem systemów łączności bezprzewodowej, wypożyczanie sprzętu do nadawania telewizji, wypożyczanie zestawów do nadawania satelitarnego, usługi w zakresie transmisji typu narrowcasting
[audiowizualny przekaz kierunkowy], usługi transmisji audiowizualnej,
usługi łączności audiowizualnej, transmisja strumieniowa materiałów
audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej,
transmisja i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja
danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, transmisja danych lub
obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub Internetu,
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów
telewizyjnych, emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą
[pay-per-view], emisja telewizyjna, emisja programów telewizyjnych
za pośrednictwem Internetu, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych drogą satelitarną,
nadawanie programów w telewizji, nadawanie symultaniczne telewizji
za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci
bezprzewodowych, programy telewizyjne (transmisja-), 41 edukacja,
rozrywka i sport, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi w zakresie gier
wideo, usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury,
administrowanie [organizacja] teleturniejami, administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci
łączności, usługi prezentacji audiowizualnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, wynajem sprzętu audiowizualnego,
wynajem sprzętu i urządzeń audiowizualnych i fotograficznych, wypożyczanie nagrań audiowizualnych, udostępnianie informacji online
związanych z mediami audiowizualnymi, realizacja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja prezentacji audiowizualnych, 42 usługi w zakresie projektowania, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu komputerowego, wypożyczanie
sprzętu i urządzeń komputerowych, opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych on-line na rzecz osób
trzecich, platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo
i wiadomości, projektowanie audiowizualnych prac twórczych.

(111) 348804
(220) 2019 04 18
(210) 498972
(151) 2021 12 10
(441) 2019 07 29
(732) BUKMACHERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CZARNYKON.PL
(510), (511) 35 reklama, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, administrowanie konkursami w celach reklamowych, organizacja konkursów
w celach reklamowych, skomputeryzowana promocja działalności
gospodarczej, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, usługi administracyjne, reklamowe i biurowe związane z roz-

rywką, konkursami, grami hazardowymi, hazardem, zakładami, grami
karcianymi, zakładami sportowymi i loteriami, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, doradztwo
związane z przetwarzaniem danych, promowanie wydarzeń specjalnych, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich
za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych
z wydarzeniami sportowymi, prognozy i analizy ekonomiczne, 38 telekomunikacja, komunikacja interaktywna za pośrednictwem komputerów, usługi łączności świadczone w Internecie, zapewnianie dostępu
do platform w Internecie, internetowych linii czatowych, treści multimedialnych online, baz danych online, usług przechowywania danych
telekomunikacyjnych, forów dyskusyjnych w Internecie, zapewnianie
dostępu do portalu do współdzielenia materiałów wideo, zapewnianie
dostępu do witryn internetowych z grami hazardowymi i zwykłymi,
zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo na życzenie, transmisja strumieniowa materiałów audio, wizualnych i audiowizualnych za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu,
zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, przesyłanie informacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, takiej jak Internet, w tym
wiadomości, obrazów i informacji dotyczących rozrywki, konkursów,
gier hazardowych, hazardu, zakładów, gier kasynowych i zakładów
sportowych, dostarczanie powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, elektroniczna wymiana danych, usługi poczty
elektronicznej, przesyłanie oprogramowania do rozrywki interaktywnej, mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, 41 edukacja, rozrywka i sport, edukacja
sportowa, kształcenie, hazard, usługi hazardowe on-line, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, salony gier automatycznych, usługi
rozrywkowe związane z automatami do gry, udostępnianie obiektów
i sprzętu kasyn, zakłady, usługi w zakresie zakładów sportowych online,
usługi w zakresie giełdy zakładów, usługi w zakresie obsługi skomputeryzowanej gry bingo, gry internetowe [nie do pobrania], gry oferowane
w systemie on-line z sieci komputerowej, usługi rozrywkowe związane z automatami do gry, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony
internetowej, usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia
sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
rozrywkowe lub sportowe, 42 naukowe i techniczne usługi i badania
oraz ich projektowanie, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywania oprogramowania
do gier komputerowych oraz oprogramowania do wirtualnej rzeczywistości, tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych,
utrzymywanie baz danych, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, hosting rozrywkowych treści multimedialnych,
przechowywanie treści rozrywkowych w formie elektronicznej.

(111) 348805
(220) 2021 02 04
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732)	ENATA BREAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Gorąco Polecam PIEKARNIA
(540)

(210) 524145

(591) czarny, złoty
(531) 08.01.01, 01.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Produkty zbożowe, chleby, bułki, rogale, drożdżówki,
chałki, grahamki, chleb bezdrożdżowy, ciasta, torty, ciastka, pieczywo
cukiernicze, wyroby cukiernicze i piekarskie, babki, pierniki, herbatniki,
krakersy, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, kawa, herbata, kakao,
cukier, słodycze, biszkopty, Bułeczki słodkie, mąka i produkty zbożowe,
produkty pszczelarskie, bułka tarta, masa do pieczenia, ciasto w proszku, mieszanki do chleba, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, sy-
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ropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, jogurt mrożony, proszek
do pieczenia, nie zawierające glutenu i niskobiałkowe wyroby cukiernicze, piekarnicze, kanapki, pieczywo tostowe, ciastka, pizza, potrawy
na bazie mąki, słodycze, lody, makarony, kluski, mieszanki koncentratów do samodzielnego wypieku pieczywa, mięso zapiekane w cieście,
Wyroby piekarnicze z warzywami, wyroby piekarnicze z mięsem, ciasta
mączne, Ciastka ryżowe, Ciastka, Gofry, Słodycze ozdobne na choinki,
grysik kukurydziany, Herbatniki petit-beurre, Kanapki, Kluski, Kukurydza mielona i palona, Płatki kukurydziane, Lody spożywcze, Makarony,
Mąka, Mąka kukurydziana i pszenna, Muesli, Naleśniki, Produkty spożywcze na bazie owsa, Płatki owsiane, Paszteciki, Pieczywo imbirowe,
Piernik, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Słodycze, Suchary, Przekąski zbożowe, Słodycze ozdobne na choinki, Mąka sojowa, Tarty z nadzieniem
i tarty z owocami, Tortille, chipsy zbożowe, chrupki zbożowe, wyroby
czekoladowe, napoje na bazie czekolady, zaczyn do wypieków, kanapki, pochodne mieszanki mąki, mieszanki do chleba, produkty mączne,
mięso w cieście, paszteciki, pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghetti, suchary, pizze, wyroby cukiernicze, preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone pieczywo, mrożone półprodukty
żywnościowe na bazie mąki, 35 Prowadzenie sklepów detalicznych,
punktów sprzedaży, hurtowni, sklepów internetowych i wysyłkowych
oferujących i sprzedających: pieczywo, chleb, bułki, rogale, drożdżówki, chałki, grahamki, kanapki, pieczywo tostowe, suchary, bułkę tartą,
tortille, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta i ciastka, biszkopty, babki, pierniki, herbatniki, krakersy, gofry, słodycze, chałwę,
marcepan, pralinki, słodycze ozdobne na choinki, galaretki owocowe,
musy deserowe, mąkę i produkty zbożowe, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, muesli, chipsy, potrawy na bazie mąki, makarony i kluski,
wyroby piekarnicze z warzywami, wyroby piekarnicze z mięsem, mięso w cieście, paszteciki, tarty, naleśniki, pizze, placki, drożdże, proszek
do pieczenia, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, masę do pieczenia, ciasto w proszku, mieszanki do chleba, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, lukier do ciast, kawę, herbatę, kakao, czekoladę,
kawę nienaturalną, napoje na bazie kawy, herbaty, kakao i czekolady,
jogurt mrożony, lody spożywcze, cukier, miód, sól, przyprawy, ryż,
sosy, mięso, ryby, drób, dziczyznę, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, wody
mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, udzielanie
informacji handlowych i porad konsumentom, 40 Usługi wytwarzania
i wypieku pieczywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, wykonywanie pieczywa, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych na zamówienie, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadzenie barów
szybkiej obsługi, kafeterii i bufetów, kawiarni, restauracji, restauracji
samoobsługowych, stołówek, usługi barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).

(111) 348806
(220) 2021 08 19
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732)	SABAT PIOTR, Rawa Mazowiecka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRODUCENT ZDROWEJ ŻYWNOŚCI
SOLOMIJKA.COM RAWSKA
(540)

(210) 532861

Pastilla

WWW.

(591) zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski, fioletowy,
różowy, biały, czarny
(531) 26.05.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony
i guma do żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik].
(111) 348807
(151) 2021 12 21

(220) 2021 06 22
(441) 2021 09 06

(210) 530561
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(732)	EURA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BERNSTEIN ELECTRIC
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 9 Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Mechanizmy kontroli dostępu,
Urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz urządzenia
do odtwarzania filmów i video.
(111) 348808
(220) 2021 06 22
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TABSPIN
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530595

(111) 348809
(220) 2021 06 22
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BADGIRL
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530596

(111) 348810
(220) 2021 06 22
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BADBOY
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530597

(111) 348811
(220) 2021 06 22
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VENOM
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530599

(111) 348812
(220) 2021 06 22
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GRAVITY
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530600

(111) 348813
(220) 2021 06 22
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) TABOU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczytno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QUEEN
(510), (511) 12 Rowery.

(210) 530601

(111) 348814
(220) 2021 06 23
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) TERMET SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TERMGAS

(210) 530662
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(510), (511) 9 Regulatory elektroniczne, Regulatory elektryczne, Regulatory termiczne, Regulatory temperatury, Regulatory temperatury wody, Regulatory ciepła, Czujniki, Czujniki elektroniczne, Czujniki
elektryczne, Czujniki temperatury, Czujniki termistorowe, Zdalne
czujniki temperatury, Urządzenia do regulowania temperatury, Termostaty, Elektroniczne jednostki sterujące, Elektryczne moduły sterująco-kontrolne, Sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, 11 Kotły zawarte w tej klasie, Kotły grzewcze,
Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do centralnego
ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Pompy ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Podgrzewacze wody, Elektryczne podgrzewacze wody, Gazowe podgrzewacze wody, Urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, Bojlery do instalacji dostarczających
gorącą wodę, Instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym.

(111) 348815
(220) 2021 06 23
(210) 530663
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) TERMET SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TERMGAS Eco
(510), (511) 9 Regulatory elektroniczne, Regulatory elektryczne, Regulatory termiczne, Regulatory temperatury, Regulatory temperatury wody, Regulatory ciepła, Czujniki, Czujniki elektroniczne, Czujniki
elektryczne, Czujniki temperatury, Czujniki termistorowe, Zdalne
czujniki temperatury, Urządzenia do regulowania temperatury, Termostaty, Elektroniczne jednostki sterujące, Elektryczne moduły sterująco-kontrolne, Sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, 11 Kotły zawarte w tej klasie, Kotły grzewcze,
Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do centralnego
ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Pompy ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Podgrzewacze wody, Elektryczne podgrzewacze wody, Gazowe podgrzewacze wody, Urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, Bojlery do instalacji dostarczających
gorącą wodę, Instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym.
(111) 348816
(220) 2021 06 23
(210) 530664
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) TERMET SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TERMGAS condens
(510), (511) 9 Regulatory elektroniczne, Regulatory elektryczne, Regulatory termiczne, Regulatory temperatury, Regulatory temperatury wody, Regulatory ciepła, Czujniki, Czujniki elektroniczne, Czujniki
elektryczne, Czujniki temperatury, Czujniki termistorowe, Zdalne
czujniki temperatury, Urządzenia do regulowania temperatury, Termostaty, Elektroniczne jednostki sterujące, Elektryczne moduły sterująco-kontrolne, Sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego w urządzenia, 11 Kotły zawarte w tej klasie, Kotły grzewcze,
Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do centralnego
ogrzewania, Kotły gazowe do ogrzewania wody, Pompy ciepła, Zasobniki ciepłej wody, Podgrzewacze wody, Elektryczne podgrzewacze wody, Gazowe podgrzewacze wody, Urządzenia do przepływowego podgrzewania wody, Bojlery do instalacji dostarczających
gorącą wodę, Instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym.
(111) 348817
(220) 2021 06 28
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) POLFLUID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielątkowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEPHYR MADE BY POLFLUID
(540)

(591) niebieski, błękitny, czerwony
(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.25

(210) 530803

(510), (511) 4 Oleje syntetyczne do sprężarek, Mineralne oleje smarowe, Oleje i smary mineralne do celów przemysłowych [nie do paliw],
Oleje do turbin.

(111) 348818
(220) 2021 07 23
(210) 531913
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) CEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Goliszew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEKO Roślinne z Goliszewa
(540)

(591) biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 09.01.07, 09.01.09, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 Roślinne substytuty mleka, Bezmleczne substytuty mleka, Warzywa przetworzone, Owoce przetworzone, Orzechy
przetworzone, Orzechy suszone, Rośliny strączkowe przetworzone,
Nasiona roślin strączkowych w puszce, Substytuty mięsa, Substytuty
mięsa na bazie warzyw, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Formowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, Substytuty serów, Substytuty mleka, Pasty
na bazie orzechów, Owocowe pasty do smarowania, Warzywne
pasty do smarowania, Pasty na bazie roślin strączkowych, Hummus
[pasta z ciecierzycy], 30 Naleśniki, Placki, Placki bez mięsa, Suche
i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez
ludzi, 31 Surowe i nieprzetworzone ziarna, Ziarna [nasiona], Nieprzetworzone ziarna do jedzenia, Świeże zioła dla celów spożywczych,
35 Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.
(111) 348819
(220) 2021 07 28
(210) 532093
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 23
(732)	HEBDA TADEUSZ TYLBUT, Tylmanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Tylbut
(510), (511) 25 Obuwie, Obuwie codzienne, Kapcie skórzane, Pantofle
domowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych,
Buty wsuwane, Obuwie dla dzieci, Obuwie męskie i damskie.
(111) 348820
(220) 2021 08 10
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) PAWLUŚ MICHAŁ, Przysieki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Królestwo Wolnych Słowian
(540)

(210) 532562

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu hurtowego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów rzemieślniczych, Usługi handlu hurtowego
w zakresie wyrobów rzemieślniczych, 36 Dzierżawa nieruchomości
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posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Wynajem nieruchomości i majątku, 41 Edukacja [nauczanie],
Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem.

(111) 348821
(220) 2021 08 11
(210) 532577
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) OKOŃSKI ŁUKASZ FIRMA HANDLOWA, Koszalin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SEXCELLENCE EROTIC SHOP
(540)

(591) czarny, różowy, biały
(531) 02.09.01, 05.03.11, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 Gadżety erotyczne, Kulki dopochwowe, będące akcesoriami erotycznymi dla dorosłych, Przyrządy do powiększania penisa, stanowiące akcesoria erotyczne dla dorosłych, Sztuczne penisy,
jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, Sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, Wibratory jako akcesoria erotyczne dla
dorosłych, Zabawki erotyczne.
(111) 348822
(220) 2021 08 11
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) ŻYTNICKA MONIKA, Boguszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOPOBLU
(540)

(210) 532585

(591) biały, niebieski, szary
(531) 03.05.07, 10.03.10, 10.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kwiatami
sztucznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kwiatami sztucznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z brokatem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z brokatem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztucznymi kwiatami w bukietach, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztucznymi kwiatami w bukietach, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z figurkami z kryształu, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z figurkami z kryształu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z flagami z tworzyw sztucznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z flagami z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z figurkami ceramicznymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z figurkami ceramicznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami wikliniarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wyrobami wikliniarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z żarówkami oświetleniowymi LED, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z żarówkami oświetleniowymi LED, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampami LED, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z lampami LED, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z naklejkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z naklejkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojemnikami na korespondencję, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojemnikami na korespondencję, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z poszewkami
na poduszki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z poszewkami
na poduszki, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skrzynkami
drewnianymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze skrzynkami
drewnianymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze statuetkami
z gipsu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze statuetkami z gipsu,
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Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze świecami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze świecami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze świecznikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze świecznikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z taśmą klejącą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z taśmą klejącą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sztuczną trawą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sztuczną trawą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wazonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wazonami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z włóknem poliestrowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z włóknem poliestrowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zawieszkami
[nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zawieszkami [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze wstążkami [artykuły pasmanteryjne], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze wstążkami [artykuły pasmanteryjne], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z portfelami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z portfelami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zawieszkami do breloków do kluczy, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zawieszkami do breloków do kluczy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kadzidełkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kadzidełkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z maskami ochronnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maskami ochronnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stabilizatorami kolana do celów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze stabilizatorami kolana do celów medycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze stabilizatorami łokcia do celów
medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stabilizatorami łokcia do celów medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zegarkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zegarkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z półkami na żywność, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z półkami na żywność,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wózkami bagażowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wózkami bagażowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dwustronną taśmą przylepną
do użytku domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dwustronną taśmą przylepną do użytku domowego, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z żetonami i kostkami do gry [wyposażenie
do gier], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żetonami i kostkami
do gry [wyposażenie do gier], Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skarbonkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze skarbonkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze stroikami
na świece, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stroikami
na świece, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzebieniami dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami na karmę
i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami na karmę i wodę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obcinaczami do paznokci, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obcinaczami do paznokci, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z workami
na kał, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z workami na kał, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z okularami korekcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z okularami korekcyjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z głośnikami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z głośnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze słuchawkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze słuchawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wiatrakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wiatrakami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z etui na okulary, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z etui na okulary, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ozdobami do włosów, wałkami do włosów,
artykułami do upinania włosów oraz perukami i sztucznymi włosami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ozdobami do włosów, wałkami do włosów, artykułami do upinania włosów oraz perukami
i sztucznymi włosami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ram-
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kami do zdjęć, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ramkami
do zdjęć, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampami stojącymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lampami stojącymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprayami odświeżającymi
do pomieszczeń, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprayami
odświeżającymi do pomieszczeń, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z deskami do krojenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deskami do krojenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z bidonami [pustymi], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bidonami [pustymi], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z cukiernicami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z cukiernicami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z durszlakami [przyborami gospodarstwa domowego], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z durszlakami [przyborami gospodarstwa domowego], Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z dywanikami na podłogi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dywanikami na podłogi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dzbankami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dzbankami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojemniczkami z gazem do zapalniczek, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojemniczkami z gazem do zapalniczek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gąbkami do makijażu, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z gąbkami do makijażu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klamerkami do wieszania ubrań na sznurze, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klamerkami do wieszania ubrań
na sznurze, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klejem biurowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klejem biurowym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wieszakami do ubrań, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wieszakami do ubrań, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z koszami na śmieci, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z koszami na śmieci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z taboretami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z taboretami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z krzesłami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z krzesłami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kulkami
do prania z detergentem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kulkami do prania z detergentem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze zmiotkami do kurzu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze zmiotkami do kurzu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z linami, linkami i sznurami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z linami, linkami i sznurami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lustrami [meblami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lustrami
[meblami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z łopatkami
[sztućcami], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z łopatkami [sztućcami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z łyżkami do butów, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z łyżkami do butów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z matami antypoślizgowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami antypoślizgowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z matami stołowymi z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami stołowymi z tworzyw sztucznych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z miotłami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z miotłami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szufelkami do zamiatania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szufelkami do zamiatania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami ze szkła, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z miskami
ze szkła, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z misami ceramicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z misami ceramicznymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nożyczkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożyczkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z obieraczkami do warzyw [nożami ręcznymi], Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obieraczkami do warzyw [nożami
ręcznymi], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
do manicure i pedicure, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami do manicure i pedicure, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojemnikami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojemnikami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojemnikami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pojemnikami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojemnikami do użytku domowego, Usługi sprzedaży

hurtowej w związku z pojemnikami do użytku domowego, Usługi
sprzedaży detalicznej w związki z popielniczkami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związki z popielniczkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rolkami do zbierania kłaczków z ubrań [przylepne], Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z rolkami do zbierania kłaczków z ubrań [przylepne], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nieelektrycznymi spieniaczami
mleka do kawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nieelektrycznymi spieniaczami mleka do kawy, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze spryskiwaczami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze spryskiwaczami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze suszarkami do bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze suszarkami do bielizny, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do pielęgnacji odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do pielęgnacji odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sznurkami do ozdabiania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sznurkami do ozdabiania, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze ścierkami do wycierania kurzu
[szmatki], Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ścierkami do wycierania kurzu [szmatki], Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze ścierkami do osuszania naczyń, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze ścierkami do osuszania naczyń, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z termometrami domowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z termometrami domowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z końcówkami do mopów, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z końcówkami do mopów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wycieraczkami pod drzwi z materiałów tekstylnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wycieraczkami pod
drzwi z materiałów tekstylnych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyciskarkami do cytryn [wyciskarki owoców cytrusowych], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyciskarkami do cytryn [wyciskarki owoców cytrusowych], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z niemetalowymi narożnikami ochronnymi nakładanymi
na meble, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z niemetalowymi
narożnikami ochronnymi nakładanymi na meble, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nieelektrycznymi zaparzaczami do herbaty,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nieelektrycznymi zaparzaczami do herbaty, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zestawami do manicure, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zestawami
do manicure, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z figurkami wykonanymi z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z figurkami wykonanymi
z tworzyw sztucznych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z bateriami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bateriami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z materiałami drukowanymi i artykułami papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyjnym, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z materiałami drukowanymi i artykułami papierniczymi oraz wyposażeniem edukacyjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami ręcznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami ręcznymi.

(111) 348823
(220) 2021 06 29
(210) 530902
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 23
(732)	E. GRYCAN, M. GRYCAN SPÓŁKA JAWNA, Majdan (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OD GRYCANA TRADYCYJNIE ULUBIONE
(510), (511) 29 Deser z owocami i kremem, desery wykonane z produktów mlecznych, desery mleczne, schłodzone desery mleczne,
desery owocowe, galaretki owocowe, napoje mleczne, 30 Kawa,
herbata, mrożona kawa, herbata mrożona, napoje na bazie kawy,
nielecznicze napoje na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady,
z mlekiem, Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), Lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Mrożone wyroby cukiernicze
zawierające lody, Lodowe wyroby cukiernicze, Desery lodowe, Ciasta
lodowe, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait],
Wyroby piekarnicze, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce,
Wyroby cukiernicze, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Jadalne wafle, Cukierki, batony i guma do żucia, Czekolada, Czekoladki,
Owocowe (galaretki-) [słodycze], Puddingi, Ciasta, Ciastka, Ciasteczka, Pianki, Bezy, Tort lodowy, 32 Napoje bezalkoholowe, Bezalkoho-
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lowe napoje gazowane, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Wody,
Aromatyzowane napoje gazowane, Napoje aromatyzowane owocami, Napoje owocowe i soki owocowe, soki owocowe i warzywne,
Owocowe nektary bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholowe, Lemoniada, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, Syropy do napojów, 43 Lodziarnie, usługi kawiarni, kafeterie, Usługi kateringowe,
Katering w kafeteriach szybkiej obsługi.

(111) 348824
(220) 2021 07 13
(210) 531468
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 09
(732) DRO-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chojnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRO-BET
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 Beton, Kostka brukowa, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Elementy budowlane prefabrykowane-niemetalowe.
(111) 348825
(220) 2021 07 13
(210) 531471
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 09
(732) DRO-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chojnice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dro-Bet
(510), (511) 19 Beton, Kostka brukowa, Materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne z piasku, kamienia, skał, gliny, minerałów i betonu, Elementy budowlane prefabrykowane (Niemetalowe-).
(111) 348826
(220) 2021 06 15
(210) 530300
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PeoBuy Banku Pekao S.A.
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debetowe, Karty płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty dostępu, Karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, Karty identyfikacyjne,
Karty kodowane magnetycznie, Karty zawierające płytki obwodów
scalonych, Czytniki kart, Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Bankomaty, Aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, Urządzenia do weryfikacji danych, Automaty
do wpłat i pozostawiania depozytów, Automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, Urządzenia dla punktów sprzedaży, Terminale
elektroniczne do punktów sprzedaży, Mechanizmy na monety
do automatów sprzedających, Elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
Terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych,
Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych,
Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Systemy elektronicznych terminali
płatniczych [EPOS], Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, Oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, Oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, Oprogramowanie do zarządzania finansami,
35 Usługi audytorskie, Usługi księgowe, Rachunkowość, Sporządzanie wyciągów z konta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, Analizy rynkowe, Prognozy i analizy ekonomiczne, Usługi w zakresie ekspertyz
ekonomicznych, Reklama, Usługi reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, Rekla-
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ma za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
Udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi
obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych,
Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Analizy kosztów, Usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji statystycznych, Zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Wparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie
programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Rekrutacja personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, Usługi
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Doradztwo w zakresie wszystkich ww.
usług, Informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi bankowości internetowej, Bankowość elektroniczna, Usługi maklerskie, Usługi
prowadzenia rachunków bankowych, Administrowanie rachunkami
oszczędnościowymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
Usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, Usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
Usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych,
Bankowość inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa giełdowego, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie wartości dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, Zarządzanie funduszami na zlecenie, Emisja papierów
wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, Gwarantowanie emisji papierów wartościowych, Usługi agencji transferowych świadczone
na rzecz emitentów papierów wartościowych, Pożyczki na emisję
papierów wartościowych, Analizy finansowe, Analizy inwestycji finansowych, Pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji
w zakresie emisji papierów wartościowych, Usługi depozytowe,
Usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych, Usługi udostępniania skrytek sejfowych, Obrót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, Usługi finansowe w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi planowania w zakresie
emerytur, Zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, Usługi świadczeń emerytalnych, Zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi powiernicze, Usługi weryfikacji płatności i autoryzacja płatności, Usługi
wydawania i obsługi kart płatniczych, Obsługa płatności, Obsługa
transakcji finansowych online za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, mobilnych lub bezprzewodowych, Usługi płatności bezdotykowych, Przetwarzanie płatności, Przetwarzanie płatności dokonanych za pośrednictwem kart kredytowych, Usługi portfela
elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi w zakresie płatności zdalnych, Finansowanie sprzedaży ratalnej, Zapewnianie funduszy na sprzedaż ratalną, Zapewnianie kredytów poprzez plany ratalne, Zautomatyzowane usługi płatnicze, Przeprowadzanie
bezgotówkowych transakcji płatniczych, Przetwarzanie płatności
na rzecz banków, Obsługa płatności odroczonych, Elektroniczny
transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji,
Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej
aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi kasy mieszkaniowej, Informacja finansowa,
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Doradztwo
inwestycyjne, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Finansowanie
leasingu pojazdów, Leasing finansowy (zakup ratalny), Finansowanie
zakupów na raty, Pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Usługi
oceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla innych osób, w dziedzinie kredytów konsumenckich, Usługi uwierzytelniania płatników,
Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredytów hipotecznych, Administrowanie kredytami hipotecznymi, Usługi w zakresie faktoringu,
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Faktoring eksportowy, Faktoring dyskontowy, Faktoring długów,
Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, Usługi w zakresie majątku
nieruchomego, Usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, Doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, Informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie,
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, Usługi
przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe,
sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia
satelitarne, Zapewnianie dostępu do baz danych dotyczących finansów, Usługi udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszechniania
ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, Usługi
w zakresie transmisji internetowych, Usługi przydzielania dostępu
i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, Usługi udostępniania portali internetowych, Usługi prowadzenia forum on-line,
Usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, Usługi w zakresie
dostępu do portalu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, Usługi udostępniania platformy internetowej używanej do wykonywania operacji
finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą online, Usługi łączności
elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie informacji finansowych, Usługi telekomunikacyjne
pomiędzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów
drogą elektroniczną, Usługi przydzielania dostępu do baz danych
dostępnych przez Internet, Usługi udostępniania środków łączności
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, Usługi obsługi telekonferencji, Usługi przesyłania telekopii, Doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, Informacja o wyżej wymienionych usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 348827
(220) 2021 06 15
(210) 530297
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PeoBuy
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Karty bankowe, Karty kredytowe, Karty debetowe, Karty płatnicze, Kodowane karty płatnicze, Karty dostępu, Karty wielofunkcyjne do usług bankowych i finansowych, Karty identyfikacyjne,
Karty kodowane magnetycznie, Karty zawierające płytki obwodów
scalonych, Czytniki kart, Nośniki danych, Elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Bankomaty, Aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, Urządzenia do weryfikacji danych, Automaty
do wpłat i pozostawiania depozytów, Automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, Urządzenia dla punktów sprzedaży, Terminale
elektroniczne do punktów sprzedaży, Mechanizmy na monety
do automatów sprzedających, Elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, Kasy sklepowe, Maszyny liczące, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu,
Terminale do przetwarzania transakcji z użyciem kart płatniczych,
Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych, finansowych i inwestycyjnych,
Aplikacje do pobrania, Oprogramowanie komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Systemy elektronicznych terminali
płatniczych [EPOS], Oprogramowanie do mobilnych urządzeń komu-

nikacyjnych, Oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom
płatniczym współdziałanie z terminalami i czytnikami, Oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, Oprogramowanie do transmisji poufnych informacji, Oprogramowanie do zarządzania finansami,
35 Usługi audytorskie, Usługi księgowe, Rachunkowość, Sporządzanie wyciągów z konta, Doradztwo biznesowe, Doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, Analizy rynkowe, prognozy i analizy ekonomiczne, Usługi w zakresie ekspertyz
ekonomicznych, Reklama, Usługi reklamy z wykorzystaniem metod
słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
Udostępnienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, Usługi
obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych,
Promocja sprzedaży, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Analizy kosztów, Usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji statystycznych, Zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi
systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie
programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich, Rekrutacja personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, Usługi
agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Agencje zatrudnienia tymczasowego, Doradztwo w zakresie wszystkich ww.
usług, Informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi bankowości internetowej, Bankowość elektroniczna, Usługi maklerskie, Usługi
prowadzenia rachunków bankowych, Administrowanie rachunkami
oszczędnościowymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
Usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, Usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
Usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych,
Bankowość inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa giełdowego, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie wartości
dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych,
Zarządzanie funduszami na zlecenie, Emisja papierów wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, Gwarantowanie emisji papierów
wartościowych, Usługi agencji transferowych świadczone na rzecz
emitentów papierów wartościowych, Pożyczki na emisję papierów
wartościowych, Analizy finansowe, Analizy inwestycji finansowych,
Pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w zakresie emisji
papierów wartościowych, Usługi depozytowe, Usługi przyjmowania
do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych,
Usługi udostępniania skrytek sejfowych, Obrót wierzytelnościami,
Inwestycje kapitałowe, Usługi finansowe w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi planowania w zakresie emerytur, Zarządzenia
inwestycjami emerytalnymi, Usługi świadczeń emerytalnych, Zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi powiernicze, Usługi weryfikacji płatności i autoryzacja płatności, Usługi wydawania i obsługi kart
płatniczych, Obsługa płatności, Obsługa transakcji finansowych online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, mobilnych lub bezprzewodowych, Usługi płatności bezdotykowych, Przetwarzanie płatności,
Przetwarzanie płatności dokonanych za pośrednictwem kart kredytowych, Usługi portfela elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi w zakresie płatności zdalnych, Finansowanie sprzedaży
ratalnej, Zapewnianie funduszy na sprzedaż ratalną, Zapewnianie
kredytów poprzez plany ratalne, Zautomatyzowane usługi płatnicze,
Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, Przetwarzanie płatności na rzecz banków, Obsługa płatności odroczonych,
Elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej
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sieci komputerowej lub Internetu, Usługi kasy mieszkaniowej, Informacja finansowa, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Doradztwo inwestycyjne, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, finansowanie leasingu pojazdów, Leasing finansowy (zakup
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w zakresie majątku nieruchomego, Usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, Doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania
informacji, Usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej,
dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, Zapewnianie dostępu do baz
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Usługi przydzielania dostępu i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, Usługi udostępniania portali internetowych, Usługi
prowadzenia forum on-line, Usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, Usługi w zakresie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla konsumentów
i inwestorów, Usługi udostępniania platformy internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, Przesyłanie informacji dotyczących finansów
drogą online, Usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie informacji finansowych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających
wymianę danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, Usługi
przydzielania dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
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Informacja o wyżej wymienionych usługach, w tym prezentowana
w Internecie.
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i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Analizy kosztów, Usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji statystycznych, Zarządzanie
zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
bazach danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, Zarządzanie relacjami z klientami, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Zarządzanie punktami obsługi telefonicznej dla osób trzecich,
Rekrutacja personelu, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu,
Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Agencje
zatrudnienia tymczasowego, Doradztwo w zakresie wszystkich ww.
usług, Informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana
w Internecie, 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi bankowości internetowej, Bankowość elektroniczna, Usługi maklerskie, Usługi
prowadzenia rachunków bankowych, Administrowanie rachunkami
oszczędnościowymi, Usługi przyjmowania wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, Usługi kredytowe, Pożyczki, Usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
Usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych, Usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
Usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji bankowych,
Bankowość inwestycyjna, Usługi giełdowe, Usługi maklerstwa giełdowego, Obrót towarami giełdowymi, Transakcje w zakresie wartości dewizowych, Usługi prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, Zarządzanie funduszami na zlecenie, Emisja papierów
wartościowych, Obrót papierami wartościowymi, Prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, Gwarantowanie emisji papierów wartościowych, Usługi agencji transferowych świadczone
na rzecz emitentów papierów wartościowych, Pożyczki na emisję
papierów wartościowych, Analizy finansowe, Analizy inwestycji finansowych, Pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji
w zakresie emisji papierów wartościowych, Usługi depozytowe,
Usługi przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych, Usługi udostępniania skrytek sejfowych, Obrót wierzytelnościami, Inwestycje kapitałowe, Usługi finansowe w zakresie emerytur, Fundusze emerytalne, Usługi planowania w zakresie
emerytur, Zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, Usługi świadczeń emerytalnych, Zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, Usługi powiernicze, Usługi weryfikacji płatności i autoryzacja płatności, Usługi
wydawania i obsługi kart płatniczych, Obsługa płatności, Obsługa
transakcji finansowych online za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, mobilnych lub bezprzewodowych, Usługi płatności bezdotykowych, Przetwarzanie płatności, Przetwarzanie płatności dokonanych za pośrednictwem kart kredytowych, Usługi portfela
elektronicznego (usługi w zakresie płatności), Usługi w zakresie płatności zdalnych, Finansowanie sprzedaży ratalnej, Zapewnianie funduszy na sprzedaż ratalną, Zapewnianie kredytów poprzez plany ratalne, automatyzowane usługi płatnicze, Przeprowadzanie
bezgotówkowych transakcji płatniczych, Przetwarzanie płatności
na rzecz banków, Obsługa płatności odroczonych, Elektroniczny
transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji,
Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej
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aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych, Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi kasy mieszkaniowej, Informacja finansowa,
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Doradztwo
inwestycyjne, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, finansowanie
leasingu pojazdów, Leasing finansowy (zakup ratalny), Finansowanie
zakupów na raty, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, Usługi
oceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla innych osób, w dziedzinie kredytów konsumenckich, Usługi uwierzytelniania płatników,
Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredytów hipotecznych, Administrowanie kredytami hipotecznymi, Usługi w zakresie faktoringu,
Faktoring eksportowy, Faktoring dyskontowy, Faktoring długów,
Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, Usługi w zakresie majątku
nieruchomego, Usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości oraz lokali, Doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, Informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie,
38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, Usługi
przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe,
sieci światłowodów, urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia
satelitarne, Zapewnianie dostępu do baz danych dotyczących finansów, Usługi udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszechniania
ogłoszeń elektronicznych oraz informacji elektronicznych, Usługi
w zakresie transmisji internetowych, Usługi przydzielania dostępu
i obsługi poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, Usługi udostępniania portali internetowych, Usługi prowadzenia forum on-line,
Usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, Usługi w zakresie
dostępu do portalu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, Usługi udostępniania platformy internetowej używanej do wykonywania operacji
finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą online, Usługi łączności
elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie informacji finansowych, Usługi telekomunikacyjne
pomiędzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów
drogą elektroniczną, Usługi przydzielania dostępu do baz danych
dostępnych przez Internet, Usługi udostępniania środków łączności
umożliwiających obsługę klienta przez Internet, Usługi obsługi telekonferencji, Usługi przesyłania telekopii, Doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, Informacja o wyżej wymienionych usługach, w tym prezentowana w Internecie.
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ratalną, Zapewnianie kredytów poprzez plany ratalne, Zautomatyzowane usługi płatnicze, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji
płatniczych, Przetwarzanie płatności na rzecz banków, Obsługa płatności odroczonych, Elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi płatnicze świadczone za pośrednictwem bezprzewodowej aparatury i urządzeń telekomunikacyjnych,
Usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem global-
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nej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi kasy mieszkaniowej, Informacja finansowa, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Doradztwo inwestycyjne, Usługi leasingowe, Leasing finansowy,
Finansowanie leasingu pojazdów, Leasing finansowy (zakup ratalny),
Finansowanie zakupów na raty, Pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, Usługi oceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla innych
osób, w dziedzinie kredytów konsumenckich, Usługi uwierzytelniania
płatników, Bankowość hipoteczna, Udzielanie kredytów hipotecznych,
Administrowanie kredytami hipotecznymi, Usługi w zakresie faktoringu, Faktoring eksportowy, Faktoring dyskontowy, Faktoring długów,
Faktoring przedsiębiorstw finansowych, Usługi wykonywania terminowych operacji finansowych, Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie finansowe, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia
w zakresie bankowości hipotecznej, Usługi w zakresie majątku nieruchomego, Usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości
oraz lokali, Doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług, Informacja
o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Internecie, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi przesyłania informacji, Usługi przesyłania
informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego, Usługi udostępniania łączności do przesyłania informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów,
urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia satelitarne, Zapewnianie dostępu do baz danych dotyczących finansów, Usługi udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych
oraz informacji elektronicznych, Usługi w zakresie transmisji internetowych, Usługi przydzielania dostępu i obsługi poczty elektronicznej
i skrzynek mailowych, Usługi udostępniania portali internetowych,
Usługi prowadzenia forum on-line, Usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, Usługi w zakresie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi,
prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla konsumentów i inwestorów, Usługi udostępniania platformy internetowej używanej do wykonywania operacji finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, Przesyłanie informacji dotyczących finansów drogą online,
Usługi łączności elektronicznej dla instytucji finansowych, Usługi łączności elektronicznej w zakresie informacji finansowych, Usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, Udostępnianie
urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dotyczących finansów drogą elektroniczną, Usługi przydzielania dostępu
do baz danych dostępnych przez Internet, Usługi udostępniania środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, Usługi
obsługi telekonferencji, Usługi przesyłania telekopii, Doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, Informacja o wyżej wymienionych
usługach, w tym prezentowana w Internecie.

(111) 348830
(220) 2021 07 28
(210) 532073
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732)	GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA
KALLYNTIKON ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON
EIDON, Maroussi (GR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) clinéa
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki do opalania, Kosmetyki, Balsamy do opalania,
Żele do opalania, Kremy do opalania, Preparaty przeciwsłoneczne
z filtrem ochronnym, Kremy i balsamy do opalania, Kremy z filtrem
przeciwsłonecznym, Emulsje z filtrem przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], Sztyfty przeciwsłoneczne, Produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, Mleczko po opalaniu, Środki
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nawilżające po opalaniu, Balsamy po opalaniu, Wody mineralne
w sprayu do celów kosmetycznych, Olejki do opalania [kosmetyki],
Produkty perfumeryjne, Mydła w kostce, Mydła w płynie, Kosmetyki
do makijażu twarzy, Krem pod oczy, Szminki w kremie do ust, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Płyn tonizujący do twarzy,
ciała i rąk, Maski do twarzy, Kremy pod prysznic, Żele pod prysznic,
Piana do kąpieli, Balsamy do ciała, Emulsje do ciała, Kremy do ciała,
Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Preparaty kosmetyczne
do złuszczania naskórka, Olejki do ciała i twarzy, Kremy do rąk, Serum
do twarzy do celów kosmetycznych, Nielecznicze serum do skóry, Serum pielęgnacyjne, Nawilżacze do ciała, Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Maseczki nawilżające do skóry, Produkty nawilżające
przeciwdziałające starzeniu się skóry, Produkty nawilżające przeciw
starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Nawilżacze skóry, Preparaty do demakijażu, Kremy do demakijażu, Żele do demakijażu, Płyny
kosmetyczne do demakijażu, Mleczka do demakijażu, Chusteczki
nasączone preparatami do usuwania makijażu, Oczyszczające maseczki do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami
oczyszczającymi do twarzy, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Korektory do wgłębień i zmarszczek, Kosmetyczne peelingi do ciała, Peelingi do twarzy [kosmetyki],
Peelingi złuszczające do celów kosmetycznych, Maseczki do twarzy.

(111) 348831
(220) 2021 07 30
(210) 532155
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) KOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kozerki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ECO CIRCLE
(540)

(531) 24.15.15, 27.05.01
(510), (511) 16 Papier, papier samoprzylepny, karton, tektura, etykiety
z papieru lub kartonu, samoprzylepne etykiety drukowane, nalepki,
naklejki, etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Opakowania do butelek z tektury, kartonu lub papieru, Folie ze zregenerowanej
celulozy do celów pakunkowych, Pudła i pudełka z kartonu, tektury
lub papieru, Worki z tworzyw sztucznych do pakowania, obwoluty
pakunkowe, tuby pakunkowe i torby pakunkowe z papieru, kartonu
lub tektury, Folia opakowaniowa, materiał pakunkowy z papieru lub
kartonu, opakowania na żywność, torebki z papieru na artykuły żywnościowe, folia z tworzywa sztucznego do opakowywania, papier
na artykuły spożywcze, papierowe pojemniki do żywności na wynos, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
folia, folia do pakowania prezentów, folia spożywcza, folia z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, folie do pakowania artykułów
żywnościowych, folie z tworzyw sztucznych do pakowania żywności
do użytku w gospodarstwie domowym, folia przylepna z tworzyw
sztucznych do pakowania, Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia z octanu celulozy do zawijania,
plastikowe torebki do przechowywania żywności do użytku domowego, nawijana na rolkę folia z tworzywa sztucznego do pakowania
żywności, materiały opakowaniowe z tworzyw sztucznych do kanapek, papierowe torebki na kanapki, torby papierowe do użytku przy
pieczeniu, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, worki na śmieci, worki do koszy na śmieci, worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, papier
do pieczenia, pergamin do pieczenia, torebki do pieczenia z tworzyw
sztucznych, torby na zakupy z tworzywa sztucznego, torby papierowe
na zakupy, klamerki, klipsy do papieru, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, torby papierowe, torebki
do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych,
torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych.
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(111) 348832
(220) 2021 07 30
(210) 532183
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 30
(732) OLEWNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerczynek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Olewnik Roślinne smaki
(510), (511) 29 Pasztet warzywny, Burgery warzywne, Chipsy warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Pasty warzywne, Purée z warzyw, Przekąski na bazie warzyw, Substytuty mięsa na bazie warzyw,
Pasta z owoców, Przekąski z owoców, 35 Usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie marketingu produktów,
Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Usługi w zakresie strategii
biznesowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami
spożywczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami
spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi.
(111) 348833
(220) 2021 08 02
(210) 532254
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 30
(732)	STOWARZYSZENIE POLSKICH PRODUCENTÓW
URZĄDZEŃ OZE, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOOZE
(540)

(591) zielony, szary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 42 Analizy chemiczne, Badania naukowe, Badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, Doradztwo w zakresie
oszczędności energii, Badania w dziedzinie energii, Certyfikacja
[kontrola jakości], Testowanie, analiza i wycena towarów i usług osób
trzecich do celów certyfikacji, Usługi testowania w celu certyfikacji
jakości lub standardów, Certyfikowanie wydajności energetycznej
budynków, Usługi doradcze dotyczące zużycia energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do zarządzania energią,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania,
regulacji i monitorowania systemów energii słonecznej, Usługi doradztwa technologicznego w dziedzinie generowania energii alternatywnych, Porady techniczne związane z działaniami mającymi
na celu oszczędzanie energii, Analizy technologiczne związane
z zapotrzebowaniem na energię i prąd osób trzecich, Prowadzenie
badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, Udzielanie informacji związanych
z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących
wykorzystywania naturalnych źródeł energii.
(111) 348834
(220) 2021 08 03
(210) 532285
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) WITAŃSKI KAROL, Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SEMAX POLSKA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami
diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z następującymi produktami: Peptydy syntetyczne do celów farmaceutycznych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z następującymi produktami: Peptydy syntetyczne do celów farmaceutycznych.
(111) 348835
(220) 2021 08 03
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) WEKTOR WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) firma bez plastiku

(210) 532297

(540)

(591) zielony, żółty, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.22, 26.13.25
(510), (511) 9 Panele słoneczne, 41 Świadczenie usług edukacyjnych
związanych z ekologią, Usługi edukacyjne, 44 Sadzenie drzew.
(111) 348836
(220) 2021 08 03
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) WEKTOR WIEDZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CO2 pozytywni CO2
(540)

(210) 532298

(591) zielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 Panele słoneczne, 41 Usługi edukacyjne, Świadczenie
usług edukacyjnych związanych z ekologią, 44 Sadzenie drzew.
(111) 348837
(220) 2021 07 07
(210) 531252
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732)	EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCIAN
(540)

(591) czerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.07.07, 03.07.24
(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych,
Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub
komputerowych [Internet], Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna
i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie promocji, Usługi
w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, Usługi merchandisingu, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie usług finansowych w imieniu osób trzecich, Promowanie usług leasingowych w imieniu osób
trzecich, Usługi pośrednictwa sprzedaży leasingu konsumenckiego
zwrotnego, Pośrednictwo w nabywaniu usług leasingowych, 36 Usługi
finansowe, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
Udzielanie kredytów, Finansowanie kredytów, Doradztwo kredytowe,
Leasing finansowy, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, 41 Usługi szkoleniowe w zakresie finansów, Usługi szkoleniowe w zakresie ubezpieczeń.
(111) 348838
(220) 2021 07 13
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 09
(732) BOCZKOWSKA IZABELA, Wiesiółka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) I.A.B Perła Dobrzycy

(210) 531478
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(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.

(111) 348839
(220) 2021 07 21
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 16
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(552) (znak znak stanowiący deseń)
(540) V
(540)

(210) 531798

(111) 348840
(220) 2021 07 22
(210) 531845
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) Oy Martinex Ab, Raisio (FI)
(540) (znak słowny)
(540) TRAF w 10
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Oprogramowanie gier, 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Gry planszowe, Układanki [puzzle], Elektroniczne gry planszowe, 41 Teleturnieje, Zapewnianie gier, Usługi gier online, Produkcja programów telewizyjnych,
Usługi gier w postaci programów telewizyjnych.
(111) 348841
(220) 2021 07 23
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) CAŁKA STANISŁAW DOM, Łapczyca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIAŁY KRUK
(540)

ki ścierne i polerujące, Środki do usuwania farby, lakieru, kamienia
kotłowego, rdzy, środki do czyszczenia rur instalacyjnych, preparaty
do odtłuszczania, pasty, środki do mebli, podłóg, skór, materiałów
skóropodobnych, karoserii pojazdów, Artykuły kosmetyczne i pielęgnacyjne dla ludzi i zwierząt.

(111) 348842
(220) 2021 07 23
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) CAŁKA STANISŁAW DOM, Łapczyca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inwest DOM
(540)

(591) ciemnoniebieski, ciemnoczerwony, biały, beżowy, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.07.17, 25.07.25
(571) opis znaku: Znak składa się ze zwielokrotnionej fantazyjnie
zapisanej litery „V” (barwy: ciemnoniebieski, ciemnoczerwony,
beżowy; tło: różowe)
(510), (511) 18 Portmonetki, Imitacje skóry, Parasole i parasolki, Portfele, Torby na kółkach, Torby turystyczne, Torebki, Aktówki, Teczki, 25
Obuwie, Paski [odzież], Swetry, Nakrycia głowy, Skarpetki, Koszule,
Garnitury, Spodnie, Okrycia wierzchnie [odzież], Rękawiczki [odzież],
Odzież ze skóry, Apaszki, Apaszki [chustki], Paski skórzane [odzież],
Szaliki, Kurtki, Krawaty, Kurtki bluzy, 35 Reklama, Reklamy telewizyjne,
Reklamy prasowe (Przygotowywanie-), Reklama korespondencyjna,
Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem
i dodatkami do nich, 42 Projektowanie odzieży, obuwia i nakryć głowy.

(210) 531916

(531) 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 3 Artykuły chemii gospodarczej w postaci płynów,
mleczka, proszku, żelu, pasty do mycia szkła, ceramiki, drewna, metalu i tworzyw sztucznych, Kosmetyki samochodowe, Materiały, środ-
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(210) 531917

(591) zielony, niebieski, biały
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Agencje kredytowe, agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, informacje finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa majątku nieruchomego, pośrednictwo finansowe w udzielaniu
kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych, inwestycyjnych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, wycena finansowa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, domów i nieruchomości, 37 Budownictwo, usługi budowlane,
doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa.
(111) 348843
(220) 2021 07 28
(210) 532098
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 30
(732) POLENTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLENTEX
(510), (511) 6 Wycieraczki systemowe zawierające elementy z aluminium przeznaczone do wycierania obuwia, Wycieraczki do wycierania
obuwia wykonane z aluminium, 35 Usługi sprzedaży prowadzone stacjonarnie jak również w trybie on-line, przez strony internetowe oraz
za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej wycieraczek do wycierania obuwia, systemowych wycieraczek do wycierania obuwia, aluminiowych wycieraczek do wycierania obuwia, wycieraczek pod drzwi, mat służących do wycierania obuwia.
(111) 348844
(220) 2021 08 14
(210) 532703
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) WOŹNIAK MARCIN, Trzebinia (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Erval
(510), (511) 9 Układy elektroniczne, Elektroniczne przyrządy sterujące, Alarmy i urządzenia ostrzegawcze, Sterowniki automatyki przemysłowej, Systemy automatyki domowej, Sterowniki elektroniczne,
Elektroniczne sterowniki zaworów automatycznych, Sterowniki procesów [elektroniczne], Elektroniczne urządzenia sterujące, Aparatura elektroniczna do zdalnego sterowania, Elektroniczne urządzenia
do zdalnego sterowania, Elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania sygnałami, Urządzenia do automatyzacji domu, 42 Projektowanie systemów elektronicznych, Doradztwo techniczne związane
z projektowaniem, Projektowanie programów komputerowych, Projektowanie oprogramowania sterowników, Projektowanie oprogramowania systemowego, Projektowanie oprogramowania do urządzeń wbudowanych.
(111) 348845
(220) 2021 07 27
(210) 532027
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) KT & G CORPORATION, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiit REGULAR do lil SOLID FILTR ZAWIERA PLASTIK Wkłady
tytoniowe Fiit zaprojektowane do użytku tylko z lil SOLID 20
WKŁADÓW TYTONIOWYCH
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(540)

(591) biały, niebieski, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary,
czerwony, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06,
26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.11
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku w papierosach
elektronicznych, Ciekła roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar,
Popielniczki dla palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych,
Łańcuszki na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Atomizery do papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w tym
zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji papierosów elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty
czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia
papierosów elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów
elektronicznych, Futerały do papierosów elektronicznych, Tytoń
bezdymny, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Pojemniki
na urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tytoniu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tytoniowe do papierosów elektronicznych.
(111) 348846
(220) 2021 07 27
(210) 532028
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) KT & G CORPORATION, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fiit MARINE do lil SOLID FILTR ZAWIERA PLASTIK Wkłady
tytoniowe Fiit zaprojektowane do użytku tylko z lil SOLID 20
WKŁADÓW TYTONIOWYCH
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, szary,
zielony, czerwony, jasnozielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.13.25, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06,
26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.11

(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, Substytuty tytoniu, Cygara, Papierosy elektroniczne, Roztwory nikotyny do użytku w papierosach
elektronicznych, Ciekła roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Humidory, Gilotynki do cygar,
Popielniczki dla palaczy, Kasetki do papierosów elektronicznych,
Łańcuszki na szyję do noszenia papierosów elektrycznych, Atomizery do papierosów elektronicznych, Artykuły dla palaczy w tym
zapalniczki, Pałeczki do czyszczenia i dezynfekcji papierosów elektronicznych, Szczoteczki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Waciki do czyszczenia papierosów elektronicznych, Produkty
czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory do czyszczenia
papierosów elektronicznych, Urządzenia do czyszczenia papierosów
elektronicznych, Elektryczne urządzenia do czyszczenia papierosów
elektronicznych, Futerały do papierosów elektronicznych, Tytoń
bezdymny, Waporyzatory do bezdymnych papierosów, Pojemniki
na urządzenia elektroniczne do podgrzewania papierosów lub tytoniu, wyrobów tytoniowych lub substytutów tytoniu, Pałeczki tytoniowe do papierosów elektronicznych.

(111) 348847
(220) 2021 07 27
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 23
(732) KLIŚ WIKTOR, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 532036

(531) 14.07.20, 10.05.04, 10.05.05, 02.01.01, 02.01.23, 02.09.04,
02.09.07, 02.09.08, 02.09.12, 06.01.04, 01.03.01, 01.03.15, 26.13.25
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody
dla ludzi, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Analiza kosmetyczna, Dopinanie
włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Depilacja woskiem, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w zakresie urody, Fryzjerskie (Salony-), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Higiena i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kuracje do włosów, Manicure, Manicure (Usługi-),
Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów szamponem, Nakładanie
produktów kosmetycznych na twarz, Odbudowa włosów, Ozdabianie ciała, Salony fryzjerskie, Salony piękności, Ścinanie włosów, Stylizacja, układanie włosów, Świadczenie usług przez salony piękności,
Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji
urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze w zakresie
usuwania zbędnego owłosienia na ciele, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania
włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kręcenia włosów, Usługi kształtowania brwi, Usługi
manicure i pedicure, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi nitkowania brwi, Usługi obcinania włosów, Usługi pedicure.
(111) 348848
(220) 2021 07 28
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 30
(732) JUST JOIN IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HelloHR

(210) 532057
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(510), (511) 35 Reklama i usługi reklamowe, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji na temat rekrutacji
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi
doradcze pośrednictwa pracy, Aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, Opracowywanie CV dla osób
trzecich, Reklama, Rekrutacja personelu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Projektowanie materiałów reklamowych, Usługi reklamowe, promocyjne
i public relations, Analizy badań rynkowych, Badania rynku i badania
marketingowe, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Oferowanie
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, Organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych,
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, 38 Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, Dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych, Elektroniczna transmisja danych, Przesyłanie informacji
przez sieci komputerowe, Przesyłanie informacji drogą online, Usługi
komunikacji komputerowej umożliwiające przesyłanie informacji,
Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Łączność poprzez terminale komputerowe, Usługi komputerowych tablic ogłoszeń, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Usługi
telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali
internetowych, Przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie,
41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych
ludzi i dorosłych, Organizowanie i obsługa konferencji, Prowadzenie
seminariów szkoleniowych, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi w zakresie konferencji, Informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa
zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe.

(111) 348849
(220) 2021 08 02
(210) 532246
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 23
(732)	SMOLIŃSKA-KORNOWICZ MAGDALENA FIRMA
HANDLOWO USŁUGOWA FRESH, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MR.SMART
(540)

(591) niebieski, biały, żółty
(531) 02.01.01, 02.09.14, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 21 Ściereczki do czyszczenia, Ściereczki do kurzu, Szmatki i ściereczki do czyszczenia.
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(111) 348850
(220) 2021 08 02
(210) 532250
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 23
(732)	GÓRECKI JÓZEF DOM POGRZEBOWY GÓRECKI,
Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GÓRECKI
(540)

(531) 27.05.05, 07.03.02, 26.15.15
(510), (511) 39 Transport, Transport lądowy osób, 45 Usługi pogrzebowe, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, Prowadzenie ceremonii pogrzebowych, Usługi w zakresie balsamowania, Doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo w zakresie
relacji osobistych, Doradztwo prawne, Doradztwo duchowe.

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) 043309 (180) 2032 05 30 Prawo przedłużono w całości..
(111) 050523 (180) 2031 08 05 Prawo przedłużono w całości..
(111) 075682 (180) 2031 10 09 Prawo przedłużono w części dla towarów: 41: organizowanie przyjęć
i bankietów, organizowanie wystaw; 43: usługi hotelarskie, snack-bary, kawiarnie, kantyny i restauracje.
(111) 075862 (180) 2032 02 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 076885 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077506 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077507 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077546 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077547 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077553 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077560 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077563 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077564 (180) 2032 02 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077610 (180) 2032 03 10 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077618 (180) 2032 03 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 077802 (180) 2032 10 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 078087 (180) 2032 02 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 078438 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 078698 (180) 2032 05 18 Prawo przedłużono w całości.
(111) 078762 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 078763 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 078996 (180) 2032 08 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 081050 (180) 2032 03 27 Prawo przedłużono w całości.
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(111) 081152
(111) 081796
(111) 082675
(111) 082959
(111) 083690
(111) 084608
(111) 084609
(111) 143282
(111) 143514
(111) 145159
(111) 145767
(111) 161291
(111) 161757
(111) 162302
(111) 162466
(111) 163216
(111) 163809
(111) 163978
(111) 164022
(111) 164219
(111) 164320
(111) 164483
(111) 164775
(111) 164883
(111) 164891
(111) 165026
(111) 165058
(111) 165101
(111) 165132
(111) 165560
(111) 165865
(111) 165866
(111) 165867
(111) 165868
(111) 165878
(111) 166121
(111) 166122
(111) 166704
(111) 166917
(111) 166924
(111) 166998
(111) 167010
(111) 167506
(111) 168564
(111) 168633
(111) 169027
(111) 170738
(111) 171146
(111) 171271
(111) 174742
(111) 252660
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(180) 2032 03 04
(180) 2032 10 15
(180) 2032 10 26
(180) 2032 08 17
(180) 2032 04 30
(180) 2032 12 23
(180) 2032 12 23
(180) 2032 02 13
(180) 2032 01 07
(180) 2032 02 19
(180) 2032 02 21
(180) 2032 01 31
(180) 2031 12 19
(180) 2031 08 06
(180) 2031 10 05
(180) 2032 01 09
(180) 2032 03 04
(180) 2032 02 06
(180) 2032 03 06
(180) 2032 05 17
(180) 2032 02 27
(180) 2032 02 04
(180) 2032 05 15
(180) 2032 05 15
(180) 2032 05 23
(180) 2032 06 27
(180) 2032 06 21
(180) 2032 07 10
(180) 2032 03 11
(180) 2032 02 07
(180) 2032 01 31
(180) 2032 01 31
(180) 2032 01 31
(180) 2032 01 31
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 28
(180) 2032 03 28
(180) 2032 03 25
(180) 2032 03 23
(180) 2032 04 18
(180) 2032 04 26
(180) 2032 06 13
(180) 2032 02 01
(180) 2032 07 29
(180) 2032 07 26
(180) 2032 03 06
(180) 2032 08 19
(180) 2032 03 08
(180) 2032 08 09
(180) 2032 02 04
(180) 2031 10 11

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 25: odzież, obuwie, nakrycia głowy, odzież sportowa
do jazdy konnej, w tym: czapki
i cylindry do jazdy konnej, kapelusze jeździeckie, bryczesy, kurtki
i kamizelki do jazdy konnej, rękawiczki jeździeckie, skarpety, podkoszulki, koszule i bluzki, do jazdy
konnej na konkursach, zawodach
i pokazach hippicznych, buty
do jazdy konnej, sztylpy, czapsy,
paski, fraki jeździeckie, pokrowce na fraki jeździeckie, pokrowce
na buty do jazdy konnej, chusty,
fulardy, czapki, plastrony, szaliki,
krawaty.

(111) 253187 (180) 2031 09 20 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: badania, analizy,
ekspertyzy, wyceny, prognozy,
doradztwo, pomoc, w działalności gospodarczej, rynkowej,
zarządzaniu personelem, usługi
nadawania oznaczeń jakości lub
poziomu świadczenia usług lub
spełniania norm dla towarów
i usług, usługi informacji handlowych, promocji, opiniowania
wniosków, wspomagające wymianę handlową, tworzenia, zarządzania zbiorami informatycznymi, informowanie o ofertach
handlowych, obsługa zakupów
i sprzedaży poprzez internet; 41:
usługi organizowania i prowadzenia kongresów, konkursów,
spotkań, konferencji, edukacji,
kształcenia praktycznego, korespondencyjnego szkoleń pracowników, nauczania i edukacji w internecie, nauczanie przy pomocy
programów komputerowych, publikowanie książek i obsługa publikacji elektronicznych, produkcja filmów, publikacji cyfrowych
i programów edukacyjnych na cyfrowych nośnikach danych, publikowanie tekstów, organizowanie
wystaw edukacyjnych; 42: prace
badawczo-rozwojowe, ekspertyzy inżynieryjne, usługi projektowe, oceny wykonalności i ryzyka,
doradztwo lub projektowanie lub
wdrażanie i instalowanie sprzętu, systemów i oprogra¬mowania komputerowego, zwłaszcza
wspomagającego zarządzanie,
administrowanie stronami sieciowymi, konwersja danych lub
dokumentów do formy elektronicznej, konwersja i szyfrowanie
komputerowe, usługi komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania, organizowania
i prowadzenia transferu technologii, usługi związane z wdrażaniem nowych technologii, audyty
technologiczne i dotyczące spełniania norm i przepisów ekologicznych, zapisywania informacji
na optyczne nośniki informacji,
programowania.
(111) 253693 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 253694 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 253759 (180) 2031 10 10 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: gazety, czasopisma,
fotografie, kalendarze, książki.
(111) 254212 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 254434 (180) 2032 02 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 254617 (180) 2032 02 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 254703 (180) 2032 01 31 Prawo przedłużono w całości.
(111) 254999 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 255000 (180) 2032 02 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 255217 (180) 2032 01 05 Prawo przedłużono w całości.
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(111) 255277 (180) 2032 02 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 255315 (180) 2032 02 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 255448 (180) 2031 10 27 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: obrazy, grafiki, plakaty, afisze, albumy, fotografie,
gazety, kalendarze, kartki okolicznościowe, książki, materiały
do rysowania, matryce, palety dla
malarzy, papier, pędzle, reprodukcje graficzne, rysunki, ryciny, sztalugi malarskie; 19: wyroby i dzieła
sztuki z kamienia, marmuru, szkła,
w szczególności zabytkowe; 20:
wyroby z drewna, meble, lustra,
wyroby z korka, bursztynu, wosku,
gipsu, z fiszbinu, trzciny, z sitowia,
wikliny, masy perłowej, kości słoniowej, szylkretu, pianki morskiej,
muszli, rogu, słomy, celulozy,
namiastek powyższych materiałów, z masy plastycznej, w szczególności zabytkowe; 35: usługi
agencyjne i przedstawicielskie,
organizacja wystaw handlowych
i pokazów, organizowanie aukcji,
prowadzenie domów sprzedaży
wysyłkowej, prowadzonej poza
siecią sklepową, usługi sprzedaży
w zakresie dzieł sztuki, zwłaszcza
malarstwa, grafiki, rzeźby, wyrobów medalierskich, wyrobów
sztuki użytkowej, usługi sprzedaży bezpośredniej w zakresie dzieł
sztuki, zwłaszcza malarstwa, grafiki, rzeźby, wyrobów medalierskich, wyrobów sztuki użytkowej;
37: naprawa i konserwacja współczesnych i zabytkowych: zegarów,
zegarków, biżuterii, konserwacja
dzieł sztuki, budowli w tym budynków, renowacja mebli, dzieł
sztuki, antyków, wyrobów rzemiosła artystycznego, usługi konserwacji i restauracji w zakresie
malarstwa, rzeźby; 41: usługi: edukacyjne i szkoleniowe, w tym: edukacja prowadzona przez uczelnie
wyższe, informacji o edukacji,
nauczania, nauczania korespondencyjnego, doradztwa zawodowego, w tym: porad w zakresie
edukacji lub kształcenia, wypożyczania książek, wypożyczania
nagrań dźwiękowych, wypożyczania nagrań audiowizualnych,
organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, organizowania i prowadzenia obozów
sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych,
w tym, organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas
obozów wakacyjnych, informacji
o imprezach rozrywkowych, kulturalnych i artystycznych, informacji
o rekreacji, usługi organizowania,
prowadzenia i obsługi: konfe-

(111) 255548
(111) 255648
(111) 255817
(111) 255818
(111) 255819
(111) 255820
(111) 255821

(180) 2032 02 21
(180) 2031 11 28
(180) 2032 03 07
(180) 2032 03 07
(180) 2032 03 07
(180) 2032 03 07
(180) 2032 03 07
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rencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, pracowni
specjalistycznych z zakresu kultury i sztuki, organizowania wystaw,
wernisaży z dziedziny kultury,
sztuki lub edukacji, usługi publikacji elektronicznych on-line książek
i periodyków, publikowania książek, publikowania tekstów innych
niż teksty reklamowe, organizacja
i prowadzenie domów i ośrodków
kultury, organizacja i prowadzenie obiektów kultury, organizacja
i prowadzenie muzeów, usługi
ochrony zabytków, wydawanie
książek, gazet, periodyków, wydawnictw akcydensowych, wydawanie nagrań dźwiękowych
i wideo oraz filmów, usługi przegrywania i nagrywania nagrań
video, usługi przegrywania i nagrywania nagrań dźwiękowych,
usługi przegrywania i nagrywania komputerowych nośników
danych, usługi organizowania
konkursów z zakresu edukacji,
kultury i sztuki, produkcja filmów,
wykonywanie zdjęć fotograficznych, wydawnictwa i publikacje
elektroniczne i cyfrowe; 42: usługi
projektowania budynków, projektowania dekoracji wnętrz, projektowania opakowań, projektowania systemów komputerowych,
usługi artystów grafików, prace
badawczo rozwojowe dla osób
trzecich, wzornictwo przemysłowe, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, usługi projektantów mody,
projektowanie graficzne, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk
pięknych, usługi stanowiące badania i ekspertyzy w tym naukowe i techniczne w zakresie dzieł
sztuki, malarstwa, rzeźby, grafiki,
architektury, form przemysłowych, projektowanie dyplomów,
projektowanie gier, usługi projektowania multimedialnego; 45:
usługi licencjonowania własności
intelektualnej, doradztwa w zakresie własności intelektualnej,
usługi w zakresie nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
zarządzania prawami autorskimi,
usługi w zakresie licencjonowania
programów komputerowych, badań prawnych.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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(111) 255822
(111) 255823
(111) 255841
(111) 255842
(111) 255843
(111) 255950
(111) 255961
(111) 256115
(111) 256305
(111) 256428
(111) 256478
(111) 256551
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(180) 2032 03 07
(180) 2032 03 07
(180) 2032 03 21
(180) 2032 03 21
(180) 2032 03 21
(180) 2032 01 30
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 07
(180) 2032 02 20
(180) 2032 02 08
(180) 2032 03 29
(180) 2031 10 27

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: obrazy, grafiki, plakaty, afisze, albumy, fotografie,
gazety, kalendarze, kartki okolicznościowe, książki, materiały
do rysowania, matryce, palety dla
malarzy, papier, pędzle, reprodukcje graficzne, rysunki, ryciny, sztalugi malarskie; 19: wyroby i dzieła
sztuki z kamienia, marmuru, szkła,
w szczególności zabytkowe; 20:
wyroby z drewna, meble, lustra,
wyroby z korka, bursztynu, wosku,
gipsu, z fiszbinu, trzciny, z sitowia,
wikliny, masy perłowej, kości słoniowej, szylkretu, pianki morskiej,
muszli, rogu, słomy, celulozy, namiastek powyższych materiałów,
z masy plastycznej, w szczególności zabytkowe; 35: usługi agencyjne i przedstawicielskie, organizacja
wystaw handlowych i pokazów,
organizowanie aukcji, prowadzenie domów sprzedaży wysyłkowej, prowadzonej poza siecią sklepową, usługi sprzedaży w zakresie
dzieł sztuki, zwłaszcza malarstwa,
grafiki, rzeźby, wyrobów medalierskich, wyrobów sztuki użytkowej,
usługi sprzedaży bezpośredniej
w zakresie dzieł sztuki, zwłaszcza
malarstwa, grafiki, rzeźby, wyrobów medalierskich, wyrobów
sztuki użytkowej; 37: naprawa
i konserwacja współczesnych i zabytkowych zegarów, zegarków,
biżuterii, konserwacja dzieł sztuki,
budowli w tym budynków, renowacja mebli, dzieł sztuki, antyków,
wyrobów rzemiosła artystycznego, usługi konserwacji i restauracji
w zakresie malarstwa, rzeźby; 41:
usługi: edukacyjne i szkoleniowe, w tym edukacja prowadzona
przez uczelnie wyższe, informacji
o edukacji, nauczania, nauczania
korespondencyjnego, doradztwa
zawodowego, w tym: porad w zakresie edukacji lub kształcenia, wypożyczania książek, wypożyczania
nagrań dźwiękowych, wypożyczania nagrań audiowizualnych,
organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych, organizowania i prowadzenia obozów
sportowych, organizowania i pro-

wadzenia obozów wakacyjnych,
w tym, organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas
obozów wakacyjnych, informacji
o imprezach rozrywkowych, kulturalnych i artystycznych, informacji
o rekreacji, usługi organizowania,
prowadzenia i obsługi konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycznych z zakresu kultury
i sztuki, organizowania wystaw,
wernisaży z dziedziny kultury,
sztuki lub edukacji, usługi publikacji elektronicznych on-line książek
i periodyków, publikowania książek, publikowania tekstów innych
niż teksty reklamowe, organizacja
i prowadzenie domów i ośrodków
kultury, organizacja i prowadzenie obiektów kultury, organizacja
i prowadzenie muzeów, usługi
ochrony zabytków, wydawanie
książek, gazet, periodyków, wydawnictw akcydensowych, wydawanie nagrań dźwiękowych
i wideo oraz filmów, przegrywanie
i nagrywanie nagrań dźwiękowych, przegrywanie i nagrywanie nagrań wideo, przegrywanie
i nagrywanie na komputerowe
nośniki danych, organizowania
konkursów z zakresu edukacji,
kulury i sztuki, produkcja filmów,
wykonywanie zdjęć fotograficznych, wydawnictwa i publikacje
elektroniczne i cyfrowe; 42: usługi
projektowania budynków, projektowania dekoracji wnętrz, projektowania opakowań, projektowania
systemów komputerowych, usługi
artystów grafików, prace badawczo rozwojowe dla osób trzecich,
wzornictwo przemysłowe, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi
projektantów mody, projektowanie graficzne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych, usługi
stanowiące badania i ekspertyzy
w tym naukowe i techniczne w zakresie dzieł sztuki, malarstwa,
rzeźby, grafiki, architektury, form
przemysłowych, projektowanie
dyplomów, projektowanie gier,
usługi projektowania multimedialnego; 45: usługi licencjonowania własności intelektualnej,
doradztwa w zakresie własności
intelektualnej, usługi w zakresie
nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzania prawami
autorskimi, usługi w zakresie licencjonowania programów komputerowych, badań prawnych.
(111) 256605 (180) 2032 04 05 Prawo przedłużono w całości.
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(111) 256899
(111) 256901
(111) 256989
(111) 256991
(111) 257007
(111) 257067
(111) 257069
(111) 257079
(111) 257080
(111) 257124
(111) 257338
(111) 257429
(111) 257804
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(180) 2032 02 08
(180) 2032 02 16
(180) 2032 02 17
(180) 2032 02 20
(180) 2032 02 27
(180) 2032 02 08
(180) 2032 02 16
(180) 2032 03 19
(180) 2032 03 19
(180) 2032 03 02
(180) 2032 03 30
(180) 2032 07 02
(180) 2032 03 07

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 21: przybory do użytku w gospodarstwie domowym:
w kuchni, łazience, toalecie, sanitariatach,
pomieszczeniach
gospodarczych, zawarte w tej
klasie, ściereczki, ścierki i szmatki do czyszczenia, mycia, zmywania, polerowania, wycierania
kurzu, czyszczenia, usuwania zabrudzeń, sprzątania, pielęgnacji,
konserwacji, odkurzania: podłogi,
paneli, deski podłogowej, boazerii, kafli ceramicznych, samochodu, auta, roweru, łodzi, narzędzi,
sprzętu AGD i RTV, ściereczki,
ścierki i szmatki do czyszczenia,
mycia, zmywania, polerowania,
odtłuszczania, odkurzania, wykładania, pielęgnowania, wycierania mebli, ściereczki, ścierki
i szmatki do czyszczenia, mycia,
polerowania, przygotowania powierzchni przed malowaniem,
lakierowaniem,
woskowaniem
w warsztatach oraz serwisach samochodowych, w zakładach poligraficznych i lakierniczych, mopy
do mycia, wycierania, sprzątania, zmywania, pielęgnacji, konserwacji: podłogi, paneli, deski
podłogowej, boazerii, kafli ceramicznych, podkładki na stół pod
naczynia nie z papieru i nie z tkanin, podkładki na stół z włókniny,
podkładki na stół z mikrofibry; 24:
tekstylne chusteczki do nosa i rąk,
chusteczki podróżne, chusteczki
turystyczne, chusteczki higieniczne, chusteczki do wycierania
twarzy i ciała, ręczniki tekstylne
do użytku w salonach fryzjerskich, ręczniki tekstylne do twarzy, za wyjątkiem tkanin i tekstyliów przemysłowych, tekstylne
serwetki, ściereczki do osuszania
szkła, wycierania, polerowania
szkła, do polerowania glazury,
tekstylne ręczniki do osuszania,
wycierania i odtłuszczania szkła,
za wyjątkiem tkanin i tekstyliów
przemysłowych.
(111) 258058 (180) 2032 03 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 258081 (180) 2032 04 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 258168 (180) 2032 02 09 Prawo przedłużono w całości.

(111) 258470
(111) 258738
(111) 258938
(111) 258947
(111) 259372
(111) 259373
(111) 259508

(180) 2032 04 11
(180) 2032 03 27
(180) 2032 02 18
(180) 2032 03 27
(180) 2032 02 06
(180) 2032 02 06
(180) 2031 04 11

(111) 259682
(111) 259712
(111) 259736
(111) 259890
(111) 259993
(111) 260590
(111) 260606
(111) 260607
(111) 261505
(111) 261506
(111) 261867
(111) 262058
(111) 262490
(111) 262556
(111) 263312
(111) 264046
(111) 264985
(111) 265103
(111) 265306
(111) 265769
(111) 266617
(111) 266644
(111) 266646
(111) 266647
(111) 267292
(111) 270139
(111) 274762
(111) 277234
(111) 280447
(111) 292318
(111) 296607
(111) 297121
(111) 343966

(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 28
(180) 2032 07 02
(180) 2032 02 28
(180) 2032 04 06
(180) 2032 02 09
(180) 2032 02 20
(180) 2032 02 20
(180) 2032 06 27
(180) 2032 06 27
(180) 2032 03 13
(180) 2032 02 06
(180) 2033 01 14
(180) 2032 12 12
(180) 2032 06 27
(180) 2032 06 19
(180) 2032 04 18
(180) 2032 05 23
(180) 2032 05 23
(180) 2031 10 26
(180) 2032 06 25
(180) 2032 12 19
(180) 2032 12 19
(180) 2032 12 19
(180) 2032 10 26
(180) 2032 02 16
(180) 2032 12 28
(180) 2032 02 27
(180) 2032 04 15
(180) 2032 11 30
(180) 2032 01 23
(180) 2032 11 30
(180) 2031 04 20
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Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla towarów: 9: alkoholomierze, analizatory powietrza, aparatura do analizy inna niż do celów medycznych,
przyrządy pomiarowe, urządzenia
pomiarowe, aparatura do pomiarów precyzyjnych, wyposażenie
dla ratownictwa, wskaźniki ilości,
wykrywacze [detektory].
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 487070
(210) 487618
(210) 499823
(210) 503987

U
ZT44/2018
U
U

(210) 503993
(210) 507365
(210) 513874
(210) 520881

U
ZT5/2020
U
U
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(210) 522773
(210) 522999
(210) 526183
(210) 526972
(210) 527023
(210) 528864

U
U
ZT19/2021
U
U
U

(210) 531021
(210) 531068
(210) 533181
(210) 533515
(210) 533518

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) 492327

ZT48/2020

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 255107 (141) 2021 11 25
(111) 285705 (141) 2021 10 11

(111) 285739 (141) 2021 10 11

(111) 327119

(141) 2021 10 06

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 03: 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.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 03: 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.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 03: detergenty do prania,. mianowicie
proszki do prania, płyny do prania
i kapsułki zawierające detergent
do prania; środki zmiękczające
do tkanin; szampon do włosów;
żel pod prysznic do włosów i ciała;
chusteczki zawierające preparaty czyszczące; nieleczniczy krem
na wysypkę pieluszkową; mydło;
mydło w płynie; balsam do ciała;
nieleczniczy talk w proszku dla
niemowląt; kremy z filtrem przeciwsłonecznym, olejki do opalania; wszystkie wymienione towary z wyłączeniem towarów dla
niemowląt i małych dzieci.

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) 065706 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 065706 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 065708 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 065708 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 065803 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 065803 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 074362 A. Wykreślono: MASAI S.A., LUXEMBOURG, Luksemburg; Wpisano: MASAI 90 S.A., Luksemburg, Luksemburg.
(111) 074362 A. Wykreślono: MASAI 90 S.A., Luksemburg,
Luksemburg; Wpisano: MASAI S.A., Luksemburg, Luksemburg.
(111) 075682 B. Wykreślono: agencja importowo-eksportowa, agencja reklamowa, badanie opinii i rynku, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucja
materiałów reklamowych, informacja handlowa, organizacja wystaw handlowych i reklamowych; usługi turystyczne, dystrybucja
towarów, usługi parkingowe, magazynowanie i składowanie towarów, transport morski, powietrzny i lądowy; produkcja filmów
i widowisk, agencja teatralna i impresariat, usługi rozrywkowe,
usługi związane z organizacją wypoczynku, organizacja kursów
edukacyjnych, organizowanie przyjęć i bankietów; usługi hotelarskie, snack-bary, kawiarnie, kantyny i restauracje, organizowanie
wystaw. Klasy; 35; 37; 39; 41; 42; Wpisano: Klasa 41: organizowanie
przyjęć i bankietów; organizowanie wystaw; Klasa 43: usługi hotelarskie, snack-bary, kawiarnie, kantyny i restauracje.
(111) 077326 A. Wykreślono: EDEN SPRINGS (EUROPE) S.A.,
PRÉVERENGES, Szwajcaria; Wpisano: Eden Springs (Switzerland)
S.A., Préverenges, Szwajcaria.
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(111) 078555 A. Wykreślono: MAX HAMBURGERRESTAURANGER AB, Luleå, Szwecja; Wpisano: Max Burgers Aktiebolag, Luleå,
Szwecja.
(111) 106629 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 106629 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 110899 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 110899 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 110901 A. Wykreślono: CIECH ŻYWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 110901 A. Wykreślono: SARZYNA-CHEMICAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ, Nowa Sarzyna, Polska
365703807; Wpisano: SARZYNA CHEMICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sarzyna, Polska 365703807.
(111) 134678 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., 3013 Al. Weena
455 ROTTERDAM, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V.,
Rotterdam, Holandia.
(111) 150791 A. Wykreślono: Samyang Biopharmaceuticals
Corporation, Seoul, Republika Korei; Wpisano: Samyang Holdings
Corporation, Seul, Republika Korei.
(111) 158186 A. Wykreślono: Poznańska Palarnia Kawy „Astra”
Spółka z o.o., Poznań, Polska 630237800; Wpisano: ASTRA COFFEE
AND MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Starczanowo, Polska 630237800.
(111) 216164 A. Wykreślono: EDEN SPRINGS (EUROPE) S.A.,
PRÉVERENGES, Szwajcaria; Wpisano: Eden Springs (Switzerland)
S.A., Préverenges, Szwajcaria.
(111) 217915 A. Wykreślono: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 123233051;
Wpisano: ACTIVLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia, Polska 123233051.
(111) 237177 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: BEAUTY BRANDS
CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 245437 D. Wpisano: Na mocy umowy z dnia 1 września
2019 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, VITALPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, Polska na czas nieokreślony.
(111) 250297 A. Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362970301; Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 362970301.
(111) 251624 A. Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301;
Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
362970301.
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(111) 251625 A. Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301;
Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
362970301.
(111) 251654 A. Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301;
Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
362970301.
(111) 251655 A. Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301;
Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
362970301.
(111) 251656 A. Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301;
Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
362970301.
(111) 251657 A. Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362970301;
Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
362970301.
(111) 253888 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
22 czerwca 2021r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez spółkę KLINIKA AMBROZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, Polska
142784425 na czas nieokreślony”.
(111) 262893 A. Wykreślono: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
362970301; Wpisano: GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 362970301.
(111) 271564 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2 września 2020 r.,
sygn. akt XIII GNc 522/20/GR, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Maciej Łopadczak w toku postępowania zabezpieczającego prowadzonego pod sygnaturą akt: GKm 232/20
dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: DAN INWEST Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej.”
(111) 280358 A. Wykreślono: FIRE WALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022334072;
Wpisano: PRIDE AND GLORY HUGE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Warszawa, Polska 141653603.
(111) 296177 A. Wykreślono: WIESŁAW WAJMAN FIRMA WIELOBRANŻOWA W-MAN, Kościan, Polska; Wpisano: IRENA WAJMAN
FIRMA WIELOBRANŻOWA W-MAN, Kościan, Polska.
(111) 296178 A. Wykreślono: WIESŁAW WAJMAN FIRMA WIELOBRANŻOWA W-MAN, Kościan, Polska 008161530; Wpisano: IRENA WAJMAN FIRMA WIELOBRANŻOWA W-MAN, Kościan, Polska.
(111) 299877 A. Wykreślono: EKOBET CEMENTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
141733153; Wpisano: THOMAS CEMENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141733153.
(111) 333022 A. Wykreślono: MEETBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 382425232; Wpisano: MEETLIFY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 382425232.
(111) 333082 A. Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804;
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska
364374804.
(111) 336085 A. Wykreślono: NEWMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 691535869; Wpisano: NEWMAX NOWAK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 691535869.
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(111) 337167 A. Wykreślono: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 364374804;
Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad Prosną, Polska
364374804.
(111) 340871 A. Wykreślono: PIOTR ROSZAK, Borek Wielkopolski, Polska; Wpisano: RESTAURACJA KRAWATKA PIOTR ROSZAK,
Gostyń, Polska.

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) 638035
(540) PERMASYN	
(732) Siemens Energy Global GmbH & Co. KG,
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München (DE)
(151) 2019 07 01
(441) 2019 08 05

(511) 7, 12

(581) 2019 07 18

(111) 1595441
(540) HEALSEE Capsules
(531) CFE: 26.11.12, 27.05.01
(511) 5
(732) SHANDONG HEALSEE CAPSULE LTD.,
No. 1111 Head Road, Zhoucun District, Zibo City,
Shandong Province (CN)
(151) 2021 04 15
(441) 2021 06 28
(581) 2021 06 10
(111) 1595453
(540) L LX International
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(732) LX Holdings Corp.,
58, Saemunan-ro, Jongno-gu Seoul (KR)
(151) 2021 05 10
(441) 2021 06 28

(511) 1

(581) 2021 06 10

(111) 1595522
(540) Flsole
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25
(732) Quanzhou Fengze Lilong Latex Foamed Shoe Material Co., Ltd.,
Nanpu Village, Huada Street, Fengze District, Quanzhou City,
362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 03 16
(441) 2021 06 28
(581) 2021 06 10
(111) 1595551
(540) GRIMAUD FRÈRES
(531) CFE: 03.07.03, 27.05.01, 29.01.13
(511) 31, 42, 44
(732) GRIMAUD FRERES HOLDING,
3 La Corbière Roussay, F-49450 SÈVREMOINE (FR)
(151) 2021 03 23
(441) 2021 06 28
(581) 2021 06 10
(111) 1596290
(531) CFE: 28.05.00
(511) 30
(732) Kuzyakova Natalya Andreevna,
Merenyasheva street, d. 111, RU-440012 Penza (RU)
(151) 2021 03 31
(441) 2021 07 05
(581) 2021 06 17
(111) 1596301
(540) LOOPHA	
(732) Deciem Beauty Group Inc.,
15 Fraser Avenue Toronto ON M6K 1Y7 (CA)
(151) 2021 02 20
(441) 2021 07 05

(511) 35, 44

(581) 2021 06 17

(111) 1175118
(540) INFOR CAMPUS	
(511) 41, 42
(732) Infor IP Holdings, LLC,
641 Avenue of the Americas New York NY 10011 (US)
(151) 2013 03 18
(441) 2013 11 12
(581) 2013 09 26

(111) 1597542
(540) STONE V
(732) Hengst Footwear B.V.,
Broekslagen 8, NL-8331 TJ Steenwijk (NL)
(151) 2021 04 23
(441) 2021 07 12

(111) 1268736
(540) ONUS
(531) CFE: 26.13.25
(511) 6
(732) Zhongshan Shengtai Metal Goods Co., Ltd.,
9-3, 2nd Tongle Road, Tongle Industrial Park, Tongle Village,
Dongfeng Town, Zhongshan City, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 04 30
(441) 2021 07 05
(581) 2021 06 17

(111) 1597578
(540) BEAUTY IS BEING HUMAN	 (511) 3, 35, 44
(732) Deciem Beauty Group Inc.,
15 Fraser Avenue Toronto ON M6K1Y7 (CA)
(151) 2021 02 20
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24

(111) 1374443
(540) AESCULAPIUS FARMACEUTICI
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.11
(511) 5
(732) AESCULAPIUS FARMACEUTICI S.R.L.,
Via Cefalonia, 70, I-25124 Brescia (IT)
(151) 2021 05 31
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1512518
(540) MAESTRA	
(511) 42
(732) SANOFI, 54 rue La Boétie, F-75008 Paris (FR)
(151) 2019 12 05
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1587651
(540) MITSUBISHI
(511) 35
(732) MITSUBISHI CORPORATION,
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8086 (JP)
(151) 2021 05 31
(441) 2021 07 05
(581) 2021 06 17
(111) 1587663
(531) CFE: 24.11.18, 26.04.03, 29.01.01 (511) 35
(732) MITSUBISHI CORPORATION,
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8086 (JP)
(151) 2021 05 31
(441) 2021 07 05
(581) 2021 06 17
(111) 1588309
(540) my Planet
(531) CFE: 02.09.01, 27.05.01
(732) Bell Food Group AG,
Elsässerstrasse 174, CH-4056 Basel (CH)
(151) 2021 06 04
(441) 2021 07 12

(511) 29, 30, 31, 32

(581) 2021 06 24

(111) 1598172
(540) MIFLUKORT
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 03 04
(441) 2021 07 12

(511) 25

(581) 2021 06 24

(511) 3, 5

(581) 2021 06 24

(111) 1598191
(540) LUXURY LIFE LL
(531) CFE: 25.01.25, 27.05.22, 29.01.13
(511) 20, 35
(732) LUXURY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Ali Kuşcu Mah. Mükerrir Sok. Sevil Apt. No: 16/6 Fatih, İstanbul (TR)
(151) 2020 11 13
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598232
(540) ZGFWAN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 41
(732) Nanjing Orange Ark Education Technology Co., Ltd.,
Room 7, Building 108, Guangcheng Oriental City,
99 Pearl South Road, Yongyang Town, Lishui District,
Nanjing, Jiangsu (CN)
(151) 2021 04 16
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598258
(540) MAPA AUTOMOTIVE ENGINEERING AND
TECHNOLOGY
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
(511) 7, 12
(732) MA-PA MAKİNA PARÇALARI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ,
TOSB-TAYSAD, Organize Sanayi Bolgesi. 1. Cadde 22,
Çayirova, Kocaeli (TR)
(151) 2021 02 23
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
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(111) 1598269
(540) MILANDA
(531) CFE: 26.07.25, 27.01.01, 27.05.01, 28.03.00
(732) Jiangsu Shikexincai Co.,Ltd.,
The1st Floor, R&D Building, No.73 Lishi Avenue,
Jinhu County, Jiangsu (CN)
(151) 2021 01 08
(441) 2021 07 12

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(511) 9

(581) 2021 06 24

(111) 1598356
(540) MECH
(531) CFE: 27.05.17
(511) 9
(732) JINAN MEIDE CASTING CO., LTD.,
Jinan Meide Technopark, Industrial Park, Pingyin,
Jinan, Shandong (CN)
(151) 2021 04 26
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598375
(540) GET AHEAD
(732) Head Technology GmbH,
Wuhrkopfweg 1, A-6921 Kennelbach (AT)
(151) 2021 04 01
(441) 2021 07 12

(511) 9, 25, 28
(581) 2021 06 24

(111) 1598472
(540) GARTUNG	
(511) 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,

15, 16, 21, 28, 35, 40, 42
(732) Limited liability company „HARTUNG”,
ul. Skhodnenskaya, d. 56, et. 7 / of. 33, RU-125363 Moscow (RU)
(151) 2021 05 22
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598490
(540) CHABNET
(511) 9, 16, 35, 36, 38, 41, 45
(732) ITM ENTREPRISES,
24 rue Auguste Chabrières, F-75015 PARIS (FR)
(151) 2021 01 18
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598806
(540) PRENESSANEO
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2021 03 04
(441) 2021 07 12

(511) 5
(581) 2021 06 24

95

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) 1504222
(540) STARS & STRIPES
(531) CFE: 01.01.10, 03.07.01, 24.01.03,
24.07.01, 27.01.12, 27.05.03
(511) 33
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf (DE)
(151) 2019 11 05
(441) 2020 01 07
(581) 2019 12 19
(111) 1511119
(540) Dresscode
(531) CFE: 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 18, 25
(732) PREVENT BH, d.o.o., Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo (BA)
(151) 2019 09 04
(441) 2020 02 17
(581) 2020 01 30
(111) 1559073
(540) Siberia Orthodox Heritage
(511) 33
(732) „Beluga Brands”, LLC,
112, 40A, Proletarskaya street, Zvenigorog city,
Odintsovo city, RU-143180 Moscow region (RU)
(151) 2020 09 22
(441) 2020 11 23
(581) 2020 11 05
(111) 1562426
(540) WE BUILD BEAUTIFUL LIVES	(511) 18, 25, 35
(732) ALCORA CORPORATION,
3470 NW 82 Avenue, Suite 910 Miami FL 33122 (US)
(151) 2020 07 29
(441) 2020 12 14
(581) 2020 11 26

