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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 240 281 do nr 240 340)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240320
(41) 2020 11 02
(51) A01D 41/04 (2006.01)
(21) 429727 (22)
2019 04 24
(72) SOBOL ZYGMUNT, Bębło (PL); BUCZEK GRZEGORZ,
Czajęczyce (PL); KURPASKA SŁAWOMIR, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Kombajn do zbioru nasion bobu, w mlecznej fazie dojrzałości

(B1) (11) 240321
(41) 2020 12 14
(51) A61B 5/20 (2006.01)
A61B 5/22 (2006.01)
(21) 430105 (22)
2019 05 31
(72) KLIMIEC EWA, Kraków (PL); GUZEK PIOTR, Chocznia (PL);
CICHOCKI ANDRZEJ, Kraków (PL); KOŁASZCZYŃSKI GRZEGORZ,
Bibice (PL); PIEKARSKI JACEK, Kraków (PL); HERMAN URSZULA,
Głogoczów (PL); HERMAN GABRIEL, Głogoczów (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI, Warszawa (PL)
(54) Przyrząd do pomiaru siły nacisku mięśni dna miednicy oraz
układ pomiarowy tego przyrządu
(B1) (11) 240314
(41) 2021 09 13
(51) A61H 3/02 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
(21) 435469 (22)
2020 09 25
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(72) GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL); GLINKA MAREK, Żernica (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW
I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice (PL)
(54) Kule łokciowe ortopedyczne z pomiarem siły nacisku
(B1) (11) 240298
(41) 2020 05 18
(51) A61J 15/00 (2006.01)
A61B 1/06 (2006.01)
(21) 427731 (22)
2018 11 11
(72) DIB NASER, Warszawa (PL)
(73) DIB NASER, Warszawa (PL)
(54) Zgłębnik żołądkowy
(B1) (11) 240300
(41) 2020 12 28
(51) A61K 9/51 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 9/107 (2006.01)
(21) 430299 (22)
2019 06 21
(72) NIEZGODA NATALIA, Wrocław (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL); KULBACKA JULITA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Stałe nanocząstki lipidowe stabilizowane fosfatydylocholiną
(B1) (11) 240301
(41) 2020 12 28
(51) A61K 9/51 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 9/107 (2006.01)
(21) 430300 (22)
2019 06 21
(72) NIEZGODA NATALIA, Wrocław (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL); KULBACKA JULITA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Nanostrukturalne nośniki lipidowe stabilizowane fosfatydylocholiną
(B1) (11) 240302
(41) 2020 12 28
(51) A61K 9/51 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 9/107 (2006.01)
(21) 430301 (22)
2019 06 21
(72) NIEZGODA NATALIA, Wrocław (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL); KULBACKA JULITA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Stałe nanocząstki lipidowe stabilizowane fosfatydylocholiną
(B1) (11) 240303
(41) 2020 12 28
(51) A61K 9/51 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 9/107 (2006.01)
(21) 430302 (22)
2019 06 21
(72) NIEZGODA NATALIA, Wrocław (PL); GLISZCZYŃSKA ANNA,
Wrocław (PL); KULBACKA JULITA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Nanostrukturalne nośniki lipidowe stabilizowane fosfatydylocholiną
(B1) (11) 240295
(41) 2021 06 28
(51) A62B 11/00 (2006.01)
(21) 432234 (22)
2019 12 16
(72) KŁOS RYSZARD, Reda (PL); PALCZEWSKI-HASKA MARCIN,
Gdynia (PL); DZIAMBOR ARNOLD, Gdynia (PL)
(73) AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW
WESTERPLATTE, Gdynia (PL)
(54) Urządzenie do utrzymania nasycenia i ciśnienia cząstkowego tlenu w hiperbarycznej ekologicznie zamkniętej atmosferze oddechowej
(B1) (11) 240292
(41) 2021 05 31
(51) B01L 3/02 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
(21) 432006 (22)
2019 11 29
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(72) SIEDLECKI MACIEJ, Warszawa (PL); ZAWADA ALEKSANDER,
Marki (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Wkraplacz, zwłaszcza do prowadzenia reakcji diazowania
(B1) (11) 240325
(41) 2021 08 16
(51) B08B 9/20 (2006.01)
B08B 9/28 (2006.01)
B01L 3/14 (2006.01)
B01L 99/00 (2010.01)
(21) 432893 (22)
2020 02 13
(72) KARPOWICZ RAFAŁ, Łódź (PL); TOKARZ PAWEŁ, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób mycia probówek oraz urządzenie do mycia probówek
(B1) (11) 240328
(41) 2019 05 06
(51) B21B 27/02 (2006.01)
B21H 8/02 (2006.01)
B21H 1/22 (2006.01)
(21) 423345 (22)
2017 11 02
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzie klinowe do dwuetapowego walcowania odkuwek
(B1) (11) 240329
(41) 2019 05 06
(51) B21B 27/02 (2006.01)
B21H 8/02 (2006.01)
B21H 1/22 (2006.01)
(21) 423346 (22)
2017 11 02
(72) PATER ZBIGNIEW, Turka (PL); TOMCZAK JANUSZ, Kalinówka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzie klinowe do walcowania odkuwek
(B1) (11) 240318
(41) 2020 06 01
(51) B29C 33/00 (2006.01)
B29C 33/02 (2006.01)
B29C 33/10 (2006.01)
B29B 7/12 (2006.01)
B29B 7/16 (2006.01)
B29B 7/82 (2006.01)
(62) 414505
(21) 433133 (22)
2015 10 26
(72) JARMUL KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) JARMUL KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania kompozytu zgorzelinowego
(B1) (11) 240290
(41) 2021 05 31
(51) B32B 1/08 (2006.01)
C02F 1/20 (2006.01)
(21) 431937 (22)
2019 11 26
(72) KARDYŚ WITOLD, Warszawa (PL); KRZEMIŃSKI ŁUKASZ,
Warszawa (PL); KIEŁBASIŃSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do odgazowywania cieczy chłodzącej przy produkcji rur
z tworzyw sztucznych
(B1) (11) 240281
(41) 2019 03 25
(51) B41J 2/21 (2006.01)
G06K 9/62 (2006.01)
(21) 423639 (22)
2017 11 29
(30) 17461612.8
2017 09 23
EP
(72) KUNSTETTER ANDRZEJ, Warszawa (PL); CHMIELEWSKI
MAREK, Wyszków (PL); JASIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) HEIDELBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób weryfikacji autentyczności dokumentów drukowanych
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(B1) (11) 240289
(41) 2020 12 14
(51) B60F 1/02 (2006.01)
(21) 430146 (22)
2019 06 04
(72) MAŁOPOLSKI WALDEMAR, Węgrzce Wielkie (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ jezdny robota mobilnego
(B1) (11) 240291
(41) 2021 06 14
(51) B65D 90/48 (2006.01)
B63H 1/38 (2006.01)
F16L 55/26 (2006.01)
(21) 432037 (22)
2019 12 02
(72) KAPELSKI DARIUSZ, Otwock (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Platforma do prac inspekcyjnych w zbiornikach magazynowych
ropy naftowej
(B1) (11) 240294
(41) 2021 07 05
(51) B65G 33/18 (2006.01)
B65G 45/00 (2006.01)
(21) 432478 (22)
2019 12 31
(72) WIĘCKOWSKI ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Zespół przesypowy przenośników śrubowych o wałach równoległych, dla szybkotwardniejącego materiału w stanie półciekłym
lub plastycznym, zwłaszcza szybkowiążącego betonu
(B1) (11) 240330
(41) 2021 08 02
(51) B65G 53/00 (2006.01)
G01F 11/00 (2006.01)
(21) 432726 (22)
2020 01 28
(72) KOZIOŁ STANISŁAW, Radom (PL); SAMBORSKI TOMASZ,
Radom (PL); ZBROWSKI ANDRZEJ, Radom (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNOLOGII
EKSPLOATACJI, Radom (PL)
(54) Zbiornik do kondycjonowania i precyzyjnego dozowania pyłu
do atmosfery testowej urządzenia do badania odporności na oddziaływanie pyłów
(B1) (11) 240305
(41) 2019 08 12
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B01D 71/68 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
(21) 424456 (22)
2018 02 02
(72) MOZIA SYLWIA, Szczecin (PL); SIENKIEWICZ PAULINA,
Szczecin (PL); CZYŻEWSKI ADAM, Szczecin (PL); SZYMAŃSKI
KACPER, Szczecin (PL); DAROWNA DOMINIKA, Świnoujście (PL);
MARKOWSKA-SZCZUPAK AGATA, Szczecin (PL); MORAWSKI
WALDEMAR ANTONI, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania roztworu błonotwórczego do wytwarzania membran polimerowych o podwyższonej odporności na rozwój
biofilmu
(B1) (11) 240337
(41) 2016 05 09
(51) C01B 6/04 (2006.01)
(21) 409925 (22)
2014 10 27
(72) TUREK MARIAN, Gliwice (PL); SZCZERBA JACEK, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); ZAKŁADY MAGNEZYTOWE
ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Ropczyce (PL); POLITECHNIKA
ŚLĄSKA W GLIWICACH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania wodorotlenku magnezu z wód zasolonych

Nr 11/2022

(B1) (11) 240316
(41) 2019 07 29
(51) C01B 32/16 (2017.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 424395 (22)
2018 01 28
(72) ŁUKASZEWICZ JERZY PAWEŁ, Toruń (PL); ILNICKA ANNA,
Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanorurek węglowych
(B1) (11) 240313
(41) 2020 06 29
(51) C01B 32/25 (2017.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 428276 (22)
2018 12 21
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); NARKIEWICZ
URSZULA, Szczecin (PL); SIBERA DANIEL, Szczecin (PL); STACIWA
PIOTR, Ryszewko (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania mikroporowatego kompozytu węgiel/
TiO2
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 240340
(41) 2019 09 23
C02F 3/12 (2006.01)
424859 (22)
2018 03 13
LUSINA RAFAŁ, Grodzisk Wielkopolski (PL)
LUSINA RAFAŁ, Grodzisk Wielkopolski (PL)
Dwukomorowa oczyszczalnia ścieków

(B1) (11) 240338
(41) 2019 07 29
(51) C04B 18/30 (2006.01)
C04B 18/10 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 424324 (22)
2018 01 22
(72) KOTWICA ŁUKASZ, Kraków (PL); DEJA JAN, Kraków (PL);
PICHÓR WALDEMAR, Balice (PL); RÓŻYCKA AGNIESZKA,
Kraków (PL); GOŁEK ŁUKASZ, Kraków (PL); MOKRZYCKI JÓZEF,
Korzenna (PL); MOKRZYCKA-NOWAK ANNA, Nowy Sącz (PL)
(73) MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Niecew (PL); AKADEMIA
GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków (PL)
(54) Spoiwo mineralne oraz sposób przygotowywania zaprawy
na bazie spoiwa mineralnego
(B1) (11) 240284
(41) 2018 08 27
(51) C04B 35/01 (2006.01)
C04B 35/105 (2006.01)
C04B 35/03 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
(21) 420577 (22)
2017 02 17
(72) CZAPKA ZBIGNIEW, Sędziszów Małopolski (PL); ŚWIERSZCZ
ROBERT, Rzeszów (PL); CZAPKA RENATA,
Sędziszów Małopolski (PL)
(73) ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Ogniotrwały beton i prefabrykat betonowy wytwarzany z tego
betonu
(B1) (11) 240285
(41) 2021 10 25
(51) C05F 15/00 (2006.01)
C05G 3/80 (2020.01)
C09K 17/50 (2006.01)
(21) 433670 (22)
2020 04 23
(72) DIATTA JEAN BERNARD, Kiekrz (PL)
(73) DIATTA JEAN BERNARD, Kiekrz (PL)
(54) Preparat organiczny modyfikowany
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(B1) (11) 240317
(41) 2019 09 23
(51) C05G 3/40 (2020.01)
C05G 5/12 (2020.01)
(21) 424927 (22)
2018 03 16
(72) FRYCZKOWSKA BEATA, Bielsko-Biała (PL); GABRYŚ TOBIASZ,
Czechowice-Dziedzice (PL); JANICKI JAROSŁAW, Bielsko-Biała (PL)
(73) AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKUBIAŁEJ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Modyfikowane granule celulozowe oraz sposób wytwarzania
modyfikowanych granuli celulozowych
(B1) (11) 240287
(41) 2021 08 23
(51) C07C 245/08 (2006.01)
C07C 35/00 (2006.01)
(21) 432922 (22)
2020 02 17
(72) KORBUT ALEKSANDRA, Siechnice (PL); ORTYL EWELINA,
Lisowice (PL); ZIELIŃSKA SONIA, Siechnice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Monomer 2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-(4-fluorofenylo)azo]-N-etylo-anilino]etylu i sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 240288
(41) 2021 08 23
(51) C07C 245/08 (2006.01)
C07C 35/00 (2006.01)
(21) 432923 (22)
2020 02 17
(72) KORBUT ALEKSANDRA, Siechnice (PL); ORTYL EWELINA,
Lisowice (PL); ZIELIŃSKA SONIA, Siechnice (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Fotochromowy fluoro-podstawiony monomer azobenzenowy
2-metyloprop-2-enian 2-[4-[(E)-[4-fluorofenylo]azo]-N-metylo-anilino]etylu i sposób jego otrzymywania
(B1) (11) 240297
(41) 2020 10 19
(51) C07D 207/416 (2006.01)
A61K 31/4015 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 25/08 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
(21) 429656 (22)
2019 04 16
(72) KAMIŃSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL); ABRAM MICHAŁ,
Kraków (PL); JAKUBIEC MARCIN, Wilkowice (PL); RAPACZ ANNA,
Kraków (PL); MOGILSKI SZCZEPAN, Łabowa (PL); LATACZ
GNIEWOMIR, Wolbrom (PL); STRUGA MARTA, Milanówek (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL); WARSZAWSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(54) Modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych
(B1) (11) 240310
(41) 2021 11 15
(51) C07D 271/06 (2006.01)
A61K 31/4245 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
(21) 433940 (22)
2020 05 12
(72) DEMKOWICZ SEBASTIAN, Gdańsk (PL); DAŚKO MATEUSZ,
Pruszcz Gdański (PL); BIERNACKI KAROL, Gdańsk (PL); RACHOŃ
JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Amidosiarczanowe pochodne 4-(5-benzylo-1,2,4-oksadiazol-3-ilo)fenolu, pochodne 4-(5-benzylo-1,2,4-oksadiazol-3-ilo)fenolu
do zastosowania jako leki, oraz sposób otrzymywania amidosiarczanowych pochodnych 4-(5-benzylo-1,2,4-oksadiazol-3-ilo)fenolu
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(B1) (11) 240311
(41) 2021 11 15
(51) C07D 271/06 (2006.01)
A61K 31/4245 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
(21) 433941 (22)
2020 05 12
(72) DEMKOWICZ SEBASTIAN, Gdańsk (PL); DAŚKO MATEUSZ,
Pruszcz Gdański (PL); BIERNACKI KAROL, Gdańsk (PL); RACHOŃ
JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Amidosiarczanowe pochodne 4-(5-fenylo-1,2,4-oksadiazol-3-ilo)fenolu, pochodne 4-(5-fenylo-1,2,4-oksadiazol-3-ilo)fenolu,
ich zastosowanie, oraz sposób otrzymywania amidosiarczanowych
pochodnych 4-(5-fenylo-1,2,4-oksadiazol-3-ilo)fenolu
(B1) (11) 240299
(41) 2019 01 02
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 421986 (22)
2017 06 22
(72) KŁOBUCKI MAREK, Lubin (PL); GRUDNIEWSKA ALEKSANDRA,
Wrocław (PL); KOCBACH BARTOSZ, Wrocław (PL); MACIEJEWSKA
GABRIELA, Wrocław (PL); UGORSKI MACIEJ, Wrocław (PL);
WAWRZEŃCZYK CZESŁAW, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Fosfatydylocholiny oraz sposób ich otrzymywania
(B1) (11) 240324
(41) 2019 08 12
(51) C07F 11/00 (2006.01)
C07H 19/073 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 424557 (22)
2018 02 09
(72) ZDROWOWICZ MAGDALENA, Gdańsk (PL); KOZAK WITOLD,
Pruszcz Gdański (PL); MAKURAT SAMANTA, Gdańsk (PL);
CHOMICZ-MAŃKA LIDIA, Gdańsk (PL); RAK JANUSZ, Gdańsk (PL);
SOSNOWSKA MARTA, Pruszcz Gdański (PL); KAWECKA ALICJA,
Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Nowy związek 5-selenocyjaniano-2’-deoksyurydyna, sposób
jego otrzymywania oraz zastosowanie do uwrażliwienia genomu
komórki nowotworowej na działanie promieniowania jonizującego
(B1) (11) 240312
(41) 2018 12 03
(51) C08F 2/50 (2006.01)
C07F 5/00 (2006.01)
C01F 17/20 (2020.01)
C07F 9/53 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 21/76 (2006.01)
(21) 421683 (22)
2017 05 23
(72) ORTYL JOANNA, Złotniki (PL); CHACHAJ-BREKIESZ ANNA,
Kraków (PL); TOPA MONIKA, Wieliczka (PL); PILCH MACIEJ,
Niepołomice (PL); KAMIŃSKA-BOREK IWONA, Radymno (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej
polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej, nowe
związki kompleksowe samaru(III) i sposób ich wytwarzania oraz
zastosowania związków kompleksowych samaru(III)
(B1) (11) 240307
(41) 2020 08 10
(51) C08J 5/18 (2006.01)
C08L 3/08 (2006.01)
C08L 29/04 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
(21) 428717 (22)
2019 01 30
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(72) WILPISZEWSKA KATARZYNA, Szczecin (PL); SCHMIDT BEATA,
Rurzyca (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania folii rozpuszczalnej w wodzie oraz folia
rozpuszczalna w wodzie
(B1) (11) 240309
(41) 2021 07 19
(51) C09D 133/00 (2006.01)
C09D 4/02 (2006.01)
C09D 7/63 (2018.01)
(21) 432534 (22)
2020 01 13
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); BEDNARCZYK
PAULINA, Dębostrów (PL); NOWAK MAŁGORZATA, Słubice (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Fotoutwardzalna kompozycja lakieru do drewna na bazie akrylanów
(B1) (11) 240304
(41) 2017 06 05
(51) C09J 7/30 (2018.01)
C09J 133/08 (2006.01)
C09J 163/04 (2006.01)
(21) 414944 (22)
2015 11 26
(72) KOWALCZYK AGNIESZKA, Szczecin (PL); KOWALCZYK
KRZYSZTOF KAROL, Szczecin (PL); CZECH ZBIGNIEW, Dobra
Szczecińska (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania samoprzylepnej taśmy konstrukcyjnej
i samoprzylepna taśma konstrukcyjna
(B1) (11) 240339
(41) 2021 07 12
(51) C09K 17/52 (2006.01)
C09K 17/40 (2006.01)
A01G 24/20 (2018.01)
C05F 9/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 432507 (22)
2020 01 07
(72) ALWAELI MOHAMED, Dąbrowa Górnicza (PL); KLASIK MARTA,
Ruda Śląska (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); KLASIK MARTA, Ruda
Śląska (PL)
(54) Mieszanka z odpadów biodegradowalnych do stworzenia podłoża do adaptacji roślin na terenach ubogich w glebę oraz na zdegradowanych terenach
(B1) (11) 240308
(41) 2021 02 22
(51) C12P 19/04 (2006.01)
C12R 1/02 (2006.01)
(21) 430888 (22)
2019 08 21
(72) FIJAŁKOWSKI KAROL, Szczecin (PL); CIECHOLEWSKA DARIA,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania modyfikowanej celulozy bakteryjnej
o znacznych właściwościach sorpcyjnych
(B1) (11) 240326
(41) 2021 09 20
(51) C23C 16/453 (2006.01)
C23C 16/06 (2006.01)
(21) 433282 (22)
2020 03 18
(72) GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL); PIETRUSZKA RAFAŁ,
Warszawa (PL); WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstwy ochronnej z efektem optycznym
na powierzchni przedmiotów metalowych
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(B1) (11) 240327
(41) 2021 09 20
(51) C23C 16/453 (2006.01)
C23C 16/06 (2006.01)
(21) 433284 (22)
2020 03 18
(72) GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL); PIETRUSZKA RAFAŁ,
Warszawa (PL); WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania powłok antyalergicznych na powierzchni
przedmiotów codziennego użytku
(B1) (11) 240315
(41) 2020 11 02
(51) D04B 1/22 (2006.01)
D06M 11/00 (2006.01)
B60N 2/58 (2006.01)
(21) 429731 (22)
2019 04 25
(72) SITARZ BOGDAN, Łódź (PL); SITARZ ANNA, Łódź (PL); SITARZ
MACIEJ, Łódź (PL)
(73) SITARZ WIESŁAWA BOWI-STYL PW, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania nakładek na siedziska z dzianiny dystansowej
(B1) (11) 240319
(41) 2019 09 09
(51) E02D 7/22 (2006.01)
E02D 5/32 (2006.01)
(21) 424736 (22)
2018 03 02
(72) ROGOWSKI ROMAN, Skoczów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB-PODBESKIDZIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skoczów (PL)
(54) Sposób jednoczesnej iniekcji cementowej i betonowej powodujący zgęszczenie gruntu przy formowaniu pala przemieszczeniowego oraz głowica świdra do jednoczesnej iniekcji cementowej
i betonowej
(B1) (11) 240306
(41) 2019 07 29
(51) E04B 2/82 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
(21) 424349 (22)
2018 01 25
(72) ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL); GIL ZOFIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zabezpieczenia murowanych ścian działowych przed
zarysowaniem
(B1) (11) 240333
(41) 2022 01 17
(51) E05B 39/00 (2006.01)
E05B 27/00 (2006.01)
E05B 17/20 (2006.01)
(21) 438819 (22)
2021 08 26
(72) MIŚKOWICZ MAKSYMILIAN, Jasło (PL)
(73) MIŚKOWICZ MAKSYMILIAN, Jasło (PL)
(54) Mechanizm blokujący do zamków bębenkowych
(B1) (11) 240335
(41) 2021 11 02
(51) F04D 29/10 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/54 (2006.01)
(21) 433693 (22)
2020 04 27
(72) MATUSZEWSKI LESZEK, Malbork (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Przepust wału szybkoobrotowego uszczelniony za pomocą
uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną
(B1) (11) 240286
(41) 2020 09 21
(51) F15B 7/10 (2006.01)
(21) 429253 (22)
2019 03 13
(72) DUDZIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); SKURJAT ALEKSANDER,
Wrocław (PL)
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(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób adaptacyjnej kompensacji podatności hydraulicznych układów realizujących wzajemny ruch elementów mechanicznych
(B1) (11) 240283
(41) 2021 12 13
(51) F16J 13/00 (2006.01)
F16J 13/24 (2006.01)
B65D 45/00 (2006.01)
(21) 435255 (22)
2020 09 10
(72) TOMKOWICZ ANDRZEJ, Krosno (PL); KRYGOWSKI WALDEMAR,
Odrzykoń (PL); KIELAR KRZYSZTOF, Jedlicze (PL)
(73) PGNIG TECHNOLOGIE SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno (PL)
(54) Zamknięcie zbiornika ciśnieniowego urządzenia ciśnieniowego
(B1) (11) 240334
(41) 2020 07 13
(51) F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/28 (2006.01)
(21) 428516 (22)
2019 01 08
(72) NIEMIEC WITOLD, Rzeszów (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ,
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Suszarnia do płodów rolnych, zwłaszcza ziół
(B1) (11) 240332
(41) 2021 10 04
(51) F27B 5/04 (2006.01)
C21D 1/62 (2006.01)
(21) 433363 (22)
2020 03 27
(72) PRZYGOŃSKI TOMASZ, Świebodzin (PL)
(73) SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Zintegrowany piec hartowniczy
(B1) (11) 240322
(41) 2018 12 17
(51) G01N 3/56 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
(21) 421830 (22)
2017 06 08
(72) STACHURSKI WOJCIECH, Łódź (PL); WÓJCIK RYSZARD,
Rąbień (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Układ do oceny odporności na zużycie ścierne materiału zębów
ostrzy frezów ślimakowych
(B1) (11) 240293
(41) 2021 09 13
(51) G01N 27/30 (2006.01)
G01N 27/38 (2006.01)
(21) 433189 (22)
2020 03 10
(72) NOSAL-WIERCIŃSKA AGNIESZKA, Lublin (PL); GROCHOWSKI
MARIUSZ, Busko-Zdrój (PL); BAŚ BOGUSŁAW, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL);
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Cienkowarstwowa elektroda w układzie zasilająco-sterującym
do zastosowania w analizach elektrochemicznych
(B1) (11) 240336
(41) 2021 11 02
(51) G01R 27/02 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)
H02M 7/00 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)
(21) 433727 (22)
2020 04 28
(72) RYMARSKI ZBIGNIEW, Sosnowiec (PL); BERNACKI KRZYSZTOF,
Katowice (PL); DYGA ŁUKASZ, Chorzów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób pomiaru zmian rezystancji i indukcyjności dławika filtru
wyjściowego jednofazowych falowników napięcia przeznaczonych
do systemów UPS
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(B1) (11) 240323
(41) 2021 12 06
(51) G01R 35/02 (2006.01)
(21) 434184 (22)
2020 06 04
(72) KACZMAREK MICHAŁ, Łódź (PL); STANO ERNEST,
Budy Dłutowskie (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Analityczny sposób wyznaczania błędów całkowitego, prądowego i kątowego transformacji wyższych harmonicznych prądu
odkształconego lub prądu sinusoidalnego podwyższonej częstotliwości przez indukcyjne przekładniki prądowe
(B1) (11) 240331
(41) 2020 12 14
(51) H01L 31/09 (2006.01)
H01L 31/101 (2006.01)
H01L 31/0256 (2006.01)
C01B 32/182 (2017.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)
(21) 430229 (22)
2019 06 13
(72) NOWAK DOROTA, Łódź (PL); CŁAPA MARIAN, Łódź (PL); KULA
PIOTR, Łódź (PL); SZYMAŃSKI WITOLD, Kutno (PL); NIEDZIELSKI
PIOTR, Dobra Nowiny (PL); GAŁĄZKA MACIEJ, Świebodzin (PL)
(73) ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA,
Zielona Góra (PL)
(54) Zastosowanie grafenu metalurgicznego HSMG oraz grafenowy
czujnik wysokoenergetycznego promieniowania UV-C
(B1) (11) 240296
(41) 2020 01 27
(51) H01M 4/1393 (2010.01)
H01M 4/1395 (2010.01)
H01M 4/133 (2010.01)
H01M 4/134 (2010.01)
H01M 4/13 (2010.01)
(21) 426330 (22)
2018 07 13
(72) RATYŃSKI MACIEJ, Pruszków (PL); HAMANKIEWICZ BARTOSZ,
Józefów (PL); CZERWIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania materiału węglowego do masy anodowej ogniwa litowo-jonowego i materiał otrzymany tym sposobem,
oraz sposób wytwarzania anody ogniwa litowo-jonowego z wykorzystaniem tego materiału i anoda otrzymana tym sposobem
(B1) (11) 240282
(41) 2020 11 30
(51) H02J 7/00 (2006.01)
H01M 16/00 (2006.01)
(21) 429995 (22)
2019 05 21
(72) WIECZOREK MACIEJ BENEDYKT, Warszawa (PL); WODYK
SEBASTIAN MAREK, Lublin (PL)
(73) BREEZE ENERGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ełk (PL)
(54) Hybrydowe połączenie akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych i kwasowo-ołowiowych oraz układ napędowy pojazdu
elektrycznego

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01D 41/04 (2006.01)
A01G 24/20 (2018.01)
A61B 5/20 (2006.01)

240320
240339*
240321

A61B 5/22 (2006.01)
A61B 1/06 (2006.01)
A61H 3/02 (2006.01)

240321*
240298*
240314

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

2

A61J 15/00 (2006.01)
A61K 9/51 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 9/51 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 9/51 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 9/51 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 9/107 (2006.01)
A61K 31/4015 (2006.01)
A61K 31/4245 (2006.01)
A61K 31/4245 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/02 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 25/08 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 31/00 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A62B 11/00 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01J 21/18 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01L 3/02 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
B01L 3/14 (2006.01)
B01L 99/00 (2010.01)
B08B 9/20 (2006.01)
B08B 9/28 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21H 8/02 (2006.01)
B21H 1/22 (2006.01)
B21H 8/02 (2006.01)
B21H 1/22 (2006.01)
B29B 7/12 (2006.01)
B29B 7/16 (2006.01)
B29B 7/82 (2006.01)
B29C 33/00 (2006.01)
B29C 33/02 (2006.01)
B29C 33/10 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
B41J 2/21 (2006.01)
B60F 1/02 (2006.01)
B60N 2/58 (2006.01)
B63H 1/38 (2006.01)
B65D 90/48 (2006.01)
B65D 45/00 (2006.01)
B65G 33/18 (2006.01)
B65G 45/00 (2006.01)
B65G 53/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 6/04 (2006.01)

240298
240300
240300*
240300*
240301
240301*
240301*
240302
240302*
240302*
240303
240303*
240303*
240297*
240310*
240311*
240297*
240297*
240297*
240297*
240297*
240297*
240297*
240310*
240310*
240311*
240311*
240299*
240324*
240295
240305*
240313*
240313*
240292
240292*
240325*
240325*
240325
240325*
240338*
240339*
240328
240329
240328*
240328*
240329*
240329*
240318*
240318*
240318*
240318
240318*
240318*
240290
240281
240289
240315*
240291*
240291
240283*
240294
240294*
240330
240305
240305*
240316*
240337

1

2

C01B 32/16 (2017.01)
240316
C01B 32/25 (2017.01) 240313
C01B 32/182 (2017.01) 240331*
C01F 17/20 (2020.01) 240312*
C02F 1/20 (2006.01)
240290*
C02F 3/12 (2006.01)
240340
C04B 18/30 (2006.01) 240338
C04B 18/10 (2006.01) 240338*
C04B 28/00 (2006.01) 240338*
C04B 35/01 (2006.01) 240284
C04B 35/105 (2006.01) 240284*
C04B 35/03 (2006.01) 240284*
C04B 35/10 (2006.01) 240284*
C05F 15/00 (2006.01) 240285
C05F 9/00 (2006.01)
240339*
C05G 3/80 (2020.01)
240285*
C05G 3/40 (2020.01)
240317
C05G 5/12 (2020.01)
240317*
C07C 245/08 (2006.01) 240287
C07C 35/00 (2006.01) 240287*
C07C 245/08 (2006.01) 240288
C07C 35/00 (2006.01) 240288*
C07C 67/08 (2006.01) 240299*
C07D 207/416 (2006.01) 240297
C07D 271/06 (2006.01) 240310
C07D 271/06 (2006.01) 240311
C07F 9/10 (2006.01)
240299
C07F 11/00 (2006.01) 240324
C07F 5/00 (2006.01)
240312*
C07F 9/53 (2006.01)
240312*
C07H 19/073 (2006.01) 240324*
C08F 2/50 (2006.01)
240312
C08J 3/28 (2006.01)
240305*
C08J 5/18 (2006.01)
240307
C08K 5/053 (2006.01) 240307*
C08L 3/08 (2006.01)
240307*
C08L 29/04 (2006.01) 240307*
C09D 133/00 (2006.01) 240309
C09D 4/02 (2006.01)
240309*
C09D 7/63 (2018.01)
240309*
C09J 7/30 (2018.01)
240304
C09J 133/08 (2006.01) 240304*
C09J 163/04 (2006.01) 240304*
C09K 17/50 (2006.01) 240285*
C09K 11/06 (2006.01) 240312*
C09K 17/52 (2006.01) 240339
C09K 17/40 (2006.01) 240339*
C12P 19/04 (2006.01) 240308
C12R 1/02 (2006.01)
240308*
C21D 1/62 (2006.01)
240332*
C23C 16/453 (2006.01) 240326
C23C 16/06 (2006.01) 240326*
C23C 16/453 (2006.01) 240327
C23C 16/06 (2006.01) 240327*
D04B 1/22 (2006.01)
240315
D06M 11/00 (2006.01) 240315*
E02D 7/22 (2006.01)
240319
E02D 5/32 (2006.01)
240319*
E04B 2/82 (2006.01)
240306
E04G 23/02 (2006.01) 240306*
E05B 39/00 (2006.01) 240333
E05B 27/00 (2006.01) 240333*
E05B 17/20 (2006.01) 240333*
F04D 29/10 (2006.01) 240335
F15B 7/10 (2006.01)
240286
F16J 15/43 (2006.01)
240335*
F16J 15/54 (2006.01)
240335*

Nr 11/2022

1

2

1

2

F16J 13/00 (2006.01)
F16J 13/24 (2006.01)
F16L 55/26 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/28 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)
G01F 11/00 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 21/76 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 19/00 (2006.01)
G01N 27/30 (2006.01)
G01N 27/38 (2006.01)
G01R 27/02 (2006.01)
G01R 27/26 (2006.01)

240283
240283*
240291*
240334
240334*
240332
240330*
240314*
240312*
240312*
240322
240322*
240293
240293*
240336
240336*

G01R 35/02 (2006.01)
G06K 9/62 (2006.01)
H01L 31/09 (2006.01)
H01L 31/101 (2006.01)
H01L 31/0256 (2006.01)
H01L 31/0224 (2006.01)
H01L 21/02 (2006.01)
H01M 4/1393 (2010.01)
H01M 4/1395 (2010.01)
H01M 4/133 (2010.01)
H01M 4/134 (2010.01)
H01M 4/13 (2010.01)
H01M 16/00 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02M 7/00 (2006.01)
H02M 1/12 (2006.01)

240323
240281*
240331
240331*
240331*
240331*
240331*
240296
240296*
240296*
240296*
240296*
240282*
240282
240336*
240336*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

240281
240282
240283
240284
240285
240286
240287
240288
240289
240290
240291
240292
240293
240294
240295
240296
240297
240298
240299
240300
240301
240302
240303
240304
240305
240306
240307
240308
240309
240310

B41J 2/21 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
F16J 13/00 (2006.01)
C04B 35/01 (2006.01)
C05F 15/00 (2006.01)
F15B 7/10 (2006.01)
C07C 245/08 (2006.01)
C07C 245/08 (2006.01)
B60F 1/02 (2006.01)
B32B 1/08 (2006.01)
B65D 90/48 (2006.01)
B01L 3/02 (2006.01)
G01N 27/30 (2006.01)
B65G 33/18 (2006.01)
A62B 11/00 (2006.01)
H01M 4/1393 (2010.01)
C07D 207/416 (2006.01)
A61J 15/00 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
A61K 9/51 (2006.01)
A61K 9/51 (2006.01)
A61K 9/51 (2006.01)
A61K 9/51 (2006.01)
C09J 7/30 (2018.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
E04B 2/82 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C09D 133/00 (2006.01)
C07D 271/06 (2006.01)

240311
240312
240313
240314
240315
240316
240317
240318
240319
240320
240321
240322
240323
240324
240325
240326
240327
240328
240329
240330
240331
240332
240333
240334
240335
240336
240337
240338
240339
240340

C07D 271/06 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C01B 32/25 (2017.01)
A61H 3/02 (2006.01)
D04B 1/22 (2006.01)
C01B 32/16 (2017.01)
C05G 3/40 (2020.01)
B29C 33/00 (2006.01)
E02D 7/22 (2006.01)
A01D 41/04 (2006.01)
A61B 5/20 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01R 35/02 (2006.01)
C07F 11/00 (2006.01)
B08B 9/20 (2006.01)
C23C 16/453 (2006.01)
C23C 16/453 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B21B 27/02 (2006.01)
B65G 53/00 (2006.01)
H01L 31/09 (2006.01)
F27B 5/04 (2006.01)
E05B 39/00 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F04D 29/10 (2006.01)
G01R 27/02 (2006.01)
C01B 6/04 (2006.01)
C04B 18/30 (2006.01)
C09K 17/52 (2006.01)
C02F 3/12 (2006.01)

Nr 11/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T6) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T6) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

25 03 2015
01 11 2017
20 10 2021
24 11 2021
15 12 2021
16 06 2021
13 10 2021
12 01 2022
10 11 2021
31 01 2018
24 11 2021
03 11 2021
24 11 2021
30 06 2021
26 07 2017
10 11 2021
25 08 2021
20 02 2019
31 01 2018
10 11 2021
17 11 2021
16 06 2021
24 11 2021
09 02 2022
04 08 2021
28 07 2021
23 06 2021
17 11 2021
27 10 2021
15 09 2021
10 11 2021
20 10 2021
23 06 2021
01 09 2021
24 11 2021
24 11 2021
08 12 2021
19 05 2021
24 11 2021
01 09 2021
27 10 2021
15 12 2021
17 11 2021
23 06 2021
01 12 2021
17 11 2021
10 11 2021
22 09 2021
08 12 2021
08 12 2021
22 12 2021
10 11 2021
20 10 2021
17 11 2021

2015/13
2017/44
2021/42
2021/47
2021/50
2021/24
2021/41
2022/02
2021/45
2018/05
2021/47
2021/44
2021/47
2021/26
2017/30
2021/45
2021/34
2019/08
2018/05
2021/45
2021/46
2021/24
2021/47
2022/06
2021/31
2021/30
2021/25
2021/46
2021/43
2021/37
2021/45
2021/42
2021/25
2021/35
2021/47
2021/47
2021/49
2021/20
2021/47
2021/35
2021/43
2021/50
2021/46
2021/25
2021/48
2021/46
2021/45
2021/38
2021/49
2021/49
2021/51
2021/45
2021/42
2021/46

EP 1799736 B1
EP 2451435 B1
EP 2562262 B1
EP 2624892 B1
EP 2663396 B1
EP 2704862 B1
EP 2847529 B1
EP 2914270 B1
EP 2916545 B1
EP 2929001 B1
EP 2951825 B1
EP 2984481 B1
EP 2994891 B1
EP 3024361 B1
EP 3067435 B1
EP 3071956 B1
EP 3122310 B1
EP 3137642 B1
EP 3183121 B1
EP 3191429 B1
EP 3203273 B1
EP 3218358 B1
EP 3230300 B1
EP 3233244 B1
EP 3259293 B1
EP 3263147 B1
EP 3277928 B1
EP 3294608 B1
EP 3303215 B1
EP 3307917 B1
EP 3344736 B1
EP 3347632 B1
EP 3376108 B1
EP 3390541 B1
EP 3397225 B1
EP 3403306 B1
EP 3411327 B1
EP 3411411 B1
EP 3423512 B1
EP 3429998 B1
EP 3445701 B1
EP 3447051 B1
EP 3455705 B1
EP 3457851 B1
EP 3463308 B1
EP 3469015 B1
EP 3472221 B1
EP 3487801 B1
EP 3500793 B1
EP 3519627 B1
EP 3543574 B1
EP 3551450 B1
EP 3551543 B1
EP 3562963 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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06 10 2021
20 10 2021
01 12 2021
11 08 2021
29 09 2021
17 11 2021
01 09 2021
03 11 2021
08 12 2021
26 01 2022
08 12 2021
18 08 2021
25 08 2021
25 08 2021
10 11 2021
24 11 2021
25 08 2021
24 11 2021
24 11 2021
10 11 2021
13 10 2021
17 11 2021
18 08 2021
25 08 2021
01 12 2021
03 11 2021
10 11 2021
05 01 2022
13 10 2021
15 12 2021
17 11 2021
22 12 2021
20 10 2021
03 11 2021
24 11 2021
01 12 2021
04 08 2021
03 11 2021

2021/40
2021/42
2021/48
2021/32
2021/39
2021/46
2021/35
2021/44
2021/49
2022/04
2021/49
2021/33
2021/34
2021/34
2021/45
2021/47
2021/34
2021/47
2021/47
2021/45
2021/41
2021/46
2021/33
2021/34
2021/48
2021/44
2021/45
2022/01
2021/41
2021/50
2021/46
2021/51
2021/42
2021/44
2021/47
2021/48
2021/31
2021/44

EP 3565281 B1
EP 3567651 B1
EP 3586821 B1
EP 3608324 B1
EP 3608477 B1
EP 3617389 B1
EP 3618932 B1
EP 3625403 B1
EP 3632760 B1
EP 3634428 B1
EP 3636435 B1
EP 3638198 B1
EP 3644076 B1
EP 3647254 B1
EP 3661830 B1
EP 3681655 B1
EP 3682167 B1
EP 3685039 B1
EP 3688247 B1
EP 3689159 B1
EP 3693025 B1
EP 3695945 B1
EP 3698057 B1
EP 3705683 B1
EP 3720753 B1
EP 3721777 B1
EP 3737876 B1
EP 3744535 B1
EP 3745673 B1
EP 3752490 B1
EP 3758607 B1
EP 3762298 B1
EP 3772877 B1
EP 3788865 B1
EP 3808913 B1
EP 3813238 B1
EP 3818086 B1
EP 3820446 B1

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

2753766
2754807
2755614
2755748
2755774
2755866
2755972
2755973
2756124
2756128
2756151
2757273
2757930
2757952
2758004
2758162
2758255
2758275
2758739
2759229
2759446
2759633

2019 09 06
2020 01 10
2019 09 13
2019 08 17
2019 09 11
2019 09 17
2019 09 12
2019 09 16
2019 09 11
2019 09 11
2019 09 14
2020 01 16
2019 09 18
2019 09 21
2019 09 19
2019 09 19
2019 08 13
2019 09 13
2019 09 18
2019 12 28
2020 01 28
2020 01 29

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

2760463
2760507
2760719
2760878
2761063
2761687
2762284
2762633
2774224
2774227
2774486
2775215
2776032
2776353
2776431
2776549
2776640
2776684
2776700
2777052
2778712
2779580
2780119
2780916
2780920
2782181
2782627
2782650
2784365
2785206
2785769
2785807
2785907
2787149
2788131
2788271

2019 09 19
2019 09 27
2019 08 16
2019 09 24
2019 09 26
2019 09 25
2020 01 31
2020 02 01
2019 10 26
2019 08 14
2019 09 14
2020 01 16
2019 11 09
2019 11 09
2019 11 07
2019 11 12
2019 10 14
2019 11 07
2019 10 04
2019 11 09
2019 03 13
2019 03 12
2019 10 31
2019 10 31
2019 08 10
2019 11 29
2019 11 23
2019 11 21
2019 09 01
2019 11 30
2019 11 30
2019 12 03
2019 11 29
2020 01 28
2019 12 05
2019 11 27

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

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1595438 A. Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH, Spelle, Niemcy
(11) 1595438 A. Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: KRONE Agriculture SE,
Spelle, Niemcy
(11) 1604563 A. Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH, Spelle, Niemcy
(11) 1604563 A. Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: KRONE Agriculture SE,
Spelle, Niemcy

Nr 11/2022

(11) 1843606 A. Wykreślono: ZTE Corporation, Shenzhen
City, Chiny Wpisano: CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD., Beijing,
Chiny
(11) 1873949 A. Wykreślono: ZTE Corporation, Shenzhen,
Chiny Wpisano: CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD., Beijing, Chiny
(11) 1971162 A. Wykreślono: ZTE Corporation, Shenzhen,
Chiny Wpisano: CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD., Beijing, Chiny
(11) 1954064 A. Wykreślono: ZTE Corporation, Shenzhen,
Chiny Wpisano: CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD., Beijing, Chiny
(11) 2131601 A. Wykreślono: ZTE Corporation, Shenzhen,
Chiny Wpisano: CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD., Beijing, Chiny
(11) 2102876 A. Wykreślono: ABB AG, Mannheim, Niemcy
Wpisano: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2102876 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2234443 A. Wykreślono: ZTE Corporation, Shenzhen,
Chiny Wpisano: CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD., Beijing, Chiny
(11) 2251877 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2282322 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2315569 A. Wykreślono: Oragenics, Inc., Alachua, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: ProBiora Health, LLC, Dallas, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2357227 A. Wykreślono: Süd-Chemie IP GmbH & Co.
KG, München, Niemcy Wpisano: Clariant Produkte (Deutschland)
GmbH, Frankfurt am Main, Niemcy
(11) 2366081 A. Wykreślono: ARISTON THERMO S.P.A., Fabriano, Włochy; THERMOWATT S.p.A., Arcevia, Włochy Wpisano:
THERMOWATT S.p.A., Arcevia, Włochy; ARISTON THERMO S.P.A.,
Fabriano, Włochy
(11) 2369602 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2386199 A. Wykreślono: Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH, Spelle, Niemcy
(11) 2386199 A. Wykreślono: Maschinenfabrik Krone Beteiligungs-GmbH, Spelle, Niemcy Wpisano: KRONE Agriculture SE,
Spelle, Niemcy
(11) 2395521 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2396089 A. Wykreślono: Natural Energy Systems Inc.,
Niagara Falls, Kanada Wpisano: Tiger EcoRemediation and Energy
Inc., Niagara Falls, Kanada
(11) 2428967 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2431741 A. Wykreślono: Baxalta Incorporated, Bannockburn, Stany Zjednoczone Ameryki; Baxalta GmbH, Glattpark
(Opfikon), Szwajcaria; Nektar Therapeutics, San Francisco, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company
Limited, Osaka, Japonia; Nektar Therapeutics, San Francisco, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2452805 A. Wykreślono: KE-KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H., Linz, Austria Wpisano: BRUGG Rohrsystem AG,
Kleindöttingen, Szwajcaria
(11) 2503895 A. Wykreślono: Maruly Development B.V., Borne, Holandia Wpisano: RF Food Systems Holding B.V., Amersfoort,
Holandia
(11) 2507801 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria

Nr 11/2022
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(11) 2510101 A. Wykreślono: Süd-Chemie IP GmbH & Co.
KG, München, Niemcy Wpisano: Clariant Produkte (Deutschland)
GmbH, Frankfurt am Main, Niemcy
(11) 2532081 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
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(11) 2929255 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2992538 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria

(11) 2578344 A. Wykreślono: UACJ Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: UACJ Corporation, Tokyo, Japonia; UACJ Extrusion
Corporation, Tokyo, Japonia

(11) 3079312 A. Wykreślono: Institute of Acoustics,Chinese
Academy of Sciences, Beijing, Chiny; Beijing Intellix Technologies
Co. Ltd., Beijing, Chiny Wpisano: Zhengzhou SEANet Technologies
Co., Ltd, Zhengzhou, Chiny

(11) 2648839 A. Wykreślono: Süd-Chemie IP GmbH & Co.
KG, München, Niemcy Wpisano: Clariant Produkte (Deutschland)
GmbH, Frankfurt am Main, Niemcy

(11) 3262066 A. Wykreślono: Syncona Investment Management Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: Syncona IP Holdco Limited, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2736887 A. Wykreślono: Karyopharm Therapeutics,
Inc., Natick, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Karyopharm
Therapeutics, Inc., Newton, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3338285 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria

(11) 2783216 A. Wykreślono: Abaxis, Inc., Union City, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Zoetis Services LLC, Parsippany,
Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2806892 A. Wykreślono: Immago Biosystems Ltd, Cheltenham, Wielka Brytania Wpisano: Hansa Biopharma Limited, Guildford, Wielka Brytania
(11) 2805138 A. Wykreślono: KE KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H., Linz, Austria Wpisano: BRUGG Rohrsystem AG, Kleindöttingen, Szwajcaria
(11) 2838092 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2895014 A. Wykreślono: Maruly Development B.V., Borne, Holandia Wpisano: RF Food Systems Holding B.V., Amersfoort,
Holandia

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 3075490 Postanowiono opublikować ponownie sprostowany opis patentowy.
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Nr 11/2022

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 72 455 do nr 72 464)
(Y1) (11) 72464
(41) 2021 02 22
(51) B62B 9/22 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
(21) 128865
(22) 2020 01 13
(30) u201909316
2019 08 15
UA
(72) PRUSHKO IVAN VASYLIOVYCH, Lutsk (UA)
(73) AVALEX INVESTMENT LIMITED, Nicosia (CY)
(54) Kołyska wózka dziecięcego

(72) MAJOR IZABELA, Częstochowa (PL); MAJOR MACIEJ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Belka stropowa
(Y1) (11) 72458
(41) 2021 07 19
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
(21) 129512
(22) 2020 10 07
(72) MAJOR IZABELA, Częstochowa (PL); MAJOR MACIEJ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Belka do stropów

(Y1) (11) 72461
(41) 2021 11 22
(51) B65D 5/16 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
B65D 25/54 (2006.01)
(21) 129232
(22) 2020 05 18
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
USŁUGOWO HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania

(Y1) (11) 72459
(41) 2021 07 19
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
(21) 129513
(22) 2020 10 07
(72) MAJOR IZABELA, Częstochowa (PL); MAJOR MACIEJ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Belka stropowa ze środnikiem

(Y1) (11) 72457
(41) 2021 07 19
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
(21) 129511
(22) 2020 10 07

(Y1) (11) 72460
(41) 2021 07 19
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
(21) 129518
(22) 2020 10 07

Nr 11/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) MAJOR IZABELA, Częstochowa (PL); MAJOR MACIEJ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Belka do stropów ze środnikiem drewnianym wzmacniana
płaszczem stalowym
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 72463
(41) 2021 12 06
E06B 9/52 (2006.01)
129255
(22) 2020 06 01
KSIĄŻEK ROMAN, Radocza (PL)
KSIĄŻEK ROMAN SPRING-WAD, Radocza (PL)
Zaczep mocujący

(Y1) (11) 72455
(41) 2021 07 19
(51) F24H 9/20 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
B66F 9/16 (2006.01)
(21) 128874
(22) 2020 01 13
(72) KLYTA WINCENTY, Czerwionka-Leszczyny (PL)
(73) KLYTA WINCENTY, Czerwionka-Leszczyny (PL)
(54) Ładowarka-skip do załadunku opału do zasobnika kotła centralnego ogrzewania
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

B62B 9/22 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
B65D 5/16 (2006.01)
B65D 5/44 (2006.01)
B65D 25/54 (2006.01)
B66F 9/16 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)

72464
72464*
72464*
72461
72461*
72461*
72455*
72457*
72458*
72459*
72460*
72457
72457*
72457*
72458
72458*

E04C 3/292 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F42C 21/00 (2006.01)
G03B 21/14 (2006.01)
G03B 21/16 (2006.01)
G03B 21/00 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)

72458*
72459
72459*
72459*
72460
72460*
72460*
72463
72455*
72455
72456
72462
72462*
72462*
72462*

(Y1) (11) 72456
(41) 2021 11 22
(51) F42C 21/00 (2006.01)
(21) 129234
(22) 2020 05 19
(72) ŚLIWIŃSKI CEZARY, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do badania min z zapalnikiem o naciskowym działaniu

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

(Y1) (11) 72462
(41) 2021 09 13
(51) G03B 21/14 (2006.01)
G03B 21/16 (2006.01)
G03B 21/00 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
(21) 129034
(22) 2020 03 10
(72) GONTARZ GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) PAN EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Obudowa urządzenia multimedialnego przeznaczonego
do wyświetlania obrazu na podłodze

Nr prawa
ochronn.	

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

72455
72456
72457
72458
72459

Symbol
MKP

F24H 9/20 (2006.01)
F42C 21/00 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

72460
72461
72462
72463
72464

E04C 3/12 (2006.01)
B65D 5/16 (2006.01)
G03B 21/14 (2006.01)
E06B 9/52 (2006.01)
B62B 9/22 (2006.01)
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Nr 11/2022

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

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
UDZIELONE PRAWA

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

08-05
(11) 27783
(22) 2021 11 04
(21) 30271
ŚNIEŻEK MIKOŁAJ P.P.H.U. MS-TOOLS, Głuchołazy (PL)
ŚNIEŻEK MIKOŁAJ
Szablon do otworów

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

23-04
(11) 27784
(22) 2021 11 25
(21) 30333
KAWAŁEK ZBIGNIEW GUMOTEST, Mazańcowice (PL)
KAWAŁEK ZBIGNIEW
Mufa rury wentylacyjnej

(od nr 27 781 do nr 27 797)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

06-01
(11) 27781
(22) 2021 07 22
(21) 30264
WOŹNIAK MATEUSZ MEBLE MATIM, Ostrów Wielkopolski (PL)
WOŹNIAK MATEUSZ
Fotel tapicerowany

06-01
(11) 27782
(22) 2021 07 22
(21) 30265
WOŹNIAK MATEUSZ MEBLE MATIM, Ostrów Wielkopolski (PL)
WOŹNIAK MATEUSZ
Fotel tapicerowany

(51) 06-06
(11) 27785
(22) 2021 10 18
(21) 30226
(73) PRAIS-MICHALAK MARCIN LYKOS, Niepruszewo (PL)
(72) PRAIS-MICHALAK MARCIN
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(54) Drabinki [meble]
(55)

(51) 14-02
(11) 27786
(22) 2021 11 17
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(72) BRODA KRZYSZTOF
(54) Płyta czołowa panelu operatorskiego
(55)

17

(51) 11-02
(11) 27788
(22) 2021 11 03
(73) WOLNOŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg (PL)
(72) MACUTKIEWICZ PIOTR
(54) Łańcuch choinkowy
(55)

(21) 30268

08-05
(11) 27789
(22) 2021 12 09
SZKLARSKI MICHAŁ LENA, Majdów (PL)
SZKLARSKI MICHAŁ
Reper do wylewek posadzkowych

(21) 30372

(21) 30322

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

(51) 19-08
(11) 27787
(22) 2021 11 15
(21) 30316
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54) Etykieta
(55)

(51) 25-01
(11) 27790
(22) 2021 12 08
(21) 30367
(73) GREINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krasne (PL)
(72) POGORZELEC PAWEŁ, BETLEJA GRZEGORZ, GEMBORYS
ANDRZEJ, ZIELIŃSKI ŁUKASZ
(54) Panel elewacyjny
(55)
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(51) 32-00
(11) 27791
(22) 2021 12 08
(21) 30370
(73) KLARECKI DOMINIK F.H.U. VENDOR DOMINIK KLARECKI,
Żory (PL)
(72) KLARECKI DOMINIK
(54) Wzór powierzchniowy tynku dekoracyjnego
(55)

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

26-05
(11) 27794
(22) 2021 08 24
PATYK ANDŻELIKA, Ramutówko (PL)
PATYK ANDŻELIKA
Lampion

Nr 11/2022
(21) 30039

(51) 14-99
(11) 27795
(22) 2021 11 23
(21) 30326
(73) WHITE HILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok (PL)
(72) GŁAŻEWSKI WOJCIECH MIROSŁAW
(54) Złącze modułu robota autonomicznego
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

14-02
(11) 27792
(22) 2021 12 09
GONTARSKI SEBASTIAN, Różnowo (PL)
GONTARSKI SEBASTIAN
Elektroniczny kasjer

(21) 30373

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

21-01
(11) 27793
(22) 2021 11 08
RADZIKOWSKA SANDRA, Olsztyn (PL)
RADZIKOWSKA SANDRA
Zabawka

(21) 30283

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

08-08
(11) 27796
(22) 2021 11 03
MROZOWSKI ADAM, Gdynia (PL)
MROZOWSKI ADAM
Uchwyt mocujący

(21) 30266

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

08-08
(11) 27797
(22) 2021 11 03
MROZOWSKI ADAM, Gdynia (PL)
MROZOWSKI ADAM
Uchwyt mocujący

(21) 30267
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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
(11) 08992 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 08993 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
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(11) 09049 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 09050 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 09080 A. Wykreślono: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska 070430217 Wpisano: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 070430217
(11) 25808 A. Wykreślono: ANISEROWICZ ARTUR FASANI, Racławówka, Polska 301374354 ANISEROWICZ SYLWIA RENATA ,Rzeszów, Polska Wpisano:ANISEROWICZ SYLWIA RENATA, Rzeszów,
Polska Fasanio Artur Aniserowicz, Racławówka, Polska
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

(111) –
(141) –
(151) –
(180) –
(210) –
(220) –
(441) –
(510) –
(511) –
(531) –
(540) –
(591) –
(552) –
(553) –
(554) –
(555) –
(556) –
(558) –
(559) –
(571) –
(551) –
		
(581) –
(732) –

numer prawa ochronnego lub rejestracji międzynarodowej
data wygaśnięcia prawa ochronnego z dowolnego powodu przewidzianego prawem
data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla znaków krajowych lub data rejestracji międzynarodowej
oczekiwana data wygaśnięcia prawa ochronnego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia (w przypadku konwersji – oznaczono literą K – jest to data, od której liczy się okres ochrony na terytorium
Polski)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
wykaz towarów
klasy towarowe
symbol klasyfikacji elementów graficznych znaku
określenie znaku towarowego
wskazanie kolorów
znak pozycyjny lub znak stanowiący deseń
znak ruchomy lub znak multimedialny
znak przestrzenny
znak holograficzny
znak dźwiękowy
znak składający się z koloru lub zestawienia kolorów
znak inny
opis znaku
wskazanie kategorii znaku towarowego lub udzielonego prawa, jeżeli dotyczy wspólnego prawa ochronnego,
wspólnego znaku towarowego albo znaku towarowego gwarancyjnego
data notyfikacji
nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju

(111) 348852
(220) 2021 08 09
(210) 532515
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONA KOLEJ
(540)

PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 348 851 do nr 349 115)

(111) 348851
(220) 2021 08 03
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) MIROSŁAW ANDRZEJ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUSI SUSHI www.musisushi.pl
(540)

(210) 532267

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16,
28.03.99
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne, Usługi restauracji sprzedających
sushi, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe oferujące kuchnię
japońską, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi
restauracji japońskich, Przygotowanie dań kuchni japońskiej do bezpośredniego spożycia.

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 18.01.11, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, Energia
elektryczna, Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej, 9
Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Panele słoneczne, Baterie słoneczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Ogniwa słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne
do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Przenośne panele słoneczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Falowniki fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej, Maszyny do rozprowadzania
energii elektrycznej, Przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, Urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycznej, Aparatura
i urządzenia do przekształcania energii elektrycznej, Aparatura i urzą-
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dzenia do przewodzenia energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Urządzenia i przyrządy
do regulacji dystrybucji energii elektrycznej, 16 Artykuły papiernicze
do pisania, Biuletyny informacyjne, Broszury, Czasopisma fachowe,
Czasopisma [periodyki], Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane raporty z badań, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kalendarze
ścienne, Kalendarze spotkań [agendy], Kartki do korespondencji, Kartki do notowania, Koperty, Książki, Materiały drukowane, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Naklejki, Notesy,
Notatniki, Papier firmowy, Papierowe artykuły piśmienne, Periodyki
[czasopisma], Periodyki drukowane, Podręczniki, Podręczniki edukacyjne, Papierowe wyroby promocyjne, Podręczniki instruktażowe, Poradniki [podręczniki], Prospekty, Przyrządy do pisania, Przylepne kartki na notatki, Terminarze, 35 Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami
członkowskimi, Analiza cen, Analiza danych biznesowych, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Badania rynkowe, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Gromadzenie
danych, Gromadzenie informacji dla firm, Opracowywanie statystyk
biznesowych i informacji handlowych, Organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie
targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Produkcja
nagrań wideo do celów reklamowych, Prognozy i analizy ekonomiczne, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów
reklamowych, Reklama, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, Udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, Udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usługi
w zakresie informacji handlowej, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usług, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 36 Sponsorowanie imprez kulturalnych, Sponsorowanie i patronat finansowy, Administrowanie funduszami i inwestycjami,
Administrowanie inwestycjami, Zarządzanie inwestycjami, Analiza inwestycyjna, Informacje inwestycyjne, Monitorowanie wyników inwestycji, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi doradcze związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem funduszy publicznych,
Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Finansowanie inwestycji budowlanych, Pozyskiwanie inwestycji finansowych, Opieka nad
inwestycjami, Finansowanie inwestycji, Doradztwo inwestycyjne, Inwestycje przemysłowe, Organizowanie inwestycji, Usługi administracyjne w zakresie inwestycji, Usługi w zakresie zarządzania inwestycjami, 38 Agencje informacyjne, Elektroniczna transmisja danych, Emisja
filmów za pośrednictwem internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem internetu, Podcasting, Przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i internetu, Przesyłanie webcastów, Przesyłanie wiadomości, Przesyłanie danych za pośrednictwem
telekomunikacji, Telekonferencje, Telekonferencje audio, Usługi agencji prasowych, Usługi elektronicznej transmisji danych, Zapewnianie
dostępu do danych za pośrednictwem internetu, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie dostępu do forów internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 39
Transport kolejowy, Transport pasażerski koleją, Transport towarów
koleją, Rezerwacja biletów kolejowych, Dostawa towarów drogą kolejową, Usługi transportu kolejowego pasażerskiego, Organizowanie
transportu kolejowego pasażerów, Usługi kolejowego transportu towarowego, Rezerwacja miejsc na transport kolejowy, Usługi w zakresie
organizowania transportu kolejowego, Usługi w zakresie dystrybucji
ładunków drogą kolejową, Organizowanie transportu pasażerskiego
drogą powietrzną, morską oraz koleją, Organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, Usługi w zakresie dostarczania informacji dotyczących transportu kolejowego, Organizowanie przewozu pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną
i koleją, Dystrybucja i przesyłanie prądu elektrycznego, 41 Edukacja
i szkolenia w dziedzinie inżynierii, Edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, Kursy szkoleniowe w zakresie badań
i rozwoju, Kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, Kursy szkoleniowe w zakresie inżynierii, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szko-
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lenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Nauczanie na temat ekologii, Organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja przyjęć, Organizacja seminariów, Organizacja
szkoleń, Organizacja webinariów, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie wykładów
oraz warsztatów, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, Organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie konferencji i seminariów związanych z biznesem, Organizowanie rozrywki, Organizowanie konferencji,
Organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, Organizowanie zjazdów w celach biznesowych, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Produkcja prezentacji audiowizualnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Prowadzenie konferencji biznesowych, Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów
edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, Prowadzenie seminariów i kongresów, Publikowanie książek, czasopism, Wydawanie biuletynów,
Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie nagród edukacyjnych,
Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów, Usługi w zakresie
edukacji i nauczania, Usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej, Usługi konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, Usługi
kształcenia praktycznego, Usługi edukacyjne związane z biznesem,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z bhp, Usługi
edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi edukacyjne dotyczące przemysłu, Udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie
elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo,
Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie informacji na temat kongresów, Szkolenie w zakresie inżynierii, Szkolenia dotyczące elektroniki, 42 Testowanie i kontrola jakości, Badania naukowe,
Badania przemysłowe, Badania przemysłowe dotyczące transportu,
Badania naukowe i technologiczne dotyczące transportu, Usługi konsultacji i informacji w zakresie badań naukowych, przemysłowych,
kontroli jakości, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji
i monitorowania systemów energii odnawialnej, Udzielanie informacji
związanych z badaniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania naturalnych źródeł energii, Prowadzenie
badań i opracowywanie projektów technicznych związanych z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, Sporządzanie projektów
i opracowywanie systemów fotowoltaicznych, Doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska,
Doradztwo w zakresie ograniczenia emisji CO2.

(111) 348853
(220) 2021 08 12
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) GIL PAWEŁ, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIT DIET
(540)

(210) 532614

(591) czerwony, szary, brązowy, niebieski, pomarańczowy, biały,
różowy, zielony
(531) 05.07.13, 21.03.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
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(510), (511) 41 Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usługi trenera
osobistego [trening sprawności fizycznej], Usługi treningowe siłowe
i poprawiające kondycję, 44 Usługi świadczone przez dietetyków,
Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne.

(111) 348854
(220) 2021 08 13
(210) 532664
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) GAWŁOWSKI MARCIN, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) NeoGlass
(510), (511) 9 Folia ochronna na na telefony, tablety, laptopy i inne
urządzenia mobilne, Osłony na telefony komórkowe, Obudowy
wymienne do telefonów komórkowych, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Folie ochronne na wyświetlacze
przenośnych urządzeń elektronicznych, Folie ochronne i ozdobne
na przenośne urządzenia elektroniczne, Akcesoria służące do zabezpieczania i ochrony ekranów lub obudów urządzeń elektronicznych,
Etui na telefony, tablet, laptopy i inne urządzenia mobilne.
(111) 348855
(220) 2021 06 29
(210) 530843
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 23
(732) KRUSZEWSKA ZOFIA MARKET VIP, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) nh neohex
(540)

(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi.
(111) 348856
(220) 2021 06 29
(210) 530876
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 23
(732) SŁOWO NIEZALEŻNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Albicla
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, czerwony, zielony
(531) 20.01.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 45 Usługi serwisów społecznościowych online.

(111) 348857
(220) 2021 07 06
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) ZGODA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zgoda.net
(540)

Nr 11/2022
(210) 531161

(531) 27.05.01, 26.04.05, 27.01.25
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, Organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi zarządzania
w zakresie zamówień w handlu, Usługi w zakresie doradztwa zarządzania personelem, Usługi agencji public relations, Usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, Usługi agencji
importowo-eksportowych, Usługi marketingowe, Usługi agencji
reklamowych, Reklama radiowa i telewizyjna, Reklama billboardowa, Reklama korespondencyjna, Reklama prasowa, Pośredniczenie
w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, Sprzedaż usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Dekorowanie
wystaw sklepowych, Wynajem powierzchni reklamowych, Agencje
informacji handlowej, Oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, Analizy kosztów, Analizy rynkowe, Audyt, Badania
marketingowe, Badania rynku, Badanie opinii publicznej, Prognozy
ekonomiczne, Powielanie dokumentów, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
Wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych, Obróbka tekstów reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, Uaktualnianie materiałów reklamowych,
Ogłoszenia reklamowe, Publikowanie tekstów sponsorowanych,
Pokazy towarów, Prezentowanie usług, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Wycena działalności handlowej,
Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Kolportaż próbek reklamowych, Pośredniczenie w zawieraniu
transakcji handlowych, Doradztwo handlowe, Przygotowywanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, Promocja towarów, Prowadzenie programów lojalnościowych, Projektowanie i wykonywanie
tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających sprzedaż w punkcie handlowym, Rozdawanie materiałów reklamowych
w punkcie sprzedaży, Wynajem modelek i modeli dla celów promocji sprzedaży, Pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych,
Wynajmowanie nośników reklamowych, Doradztwo personalne,
Rekrutacja personelu, Pośrednictwo pracy, Dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, Produkcja filmów reklamowych,
Produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów muzycznych, Usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, 38 Usługi w zakresie
zapewniania dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi
udostępniania połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, Przydzielanie dostępu do Internetu,
Usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, Usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego
(usługi agencji prasowej), Usługi zapewnienia dostępu do plików
cyfrowych, Agencje informacyjne, Agencje prasowe, Udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, Obsługa
telekonferencji, Przesyłanie informacji, Poczta elektroniczna, Usługi
ogłoszeń elektronicznych, Usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, 42 Usługi
informatyczne, Usługi informatyczne dotyczące Internetu, Usługi
utrzymania stron internetowych osób trzecich, Hosting serwerów,
Udostępnianie miejsca na serwerach, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Programowanie komputerowe,
Programowanie komputerów na potrzeby internetu, Projektowanie
systemów komputerowych, Projektowanie oprogramowania, Konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Instalowanie oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja
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kodów informatycznych dla osób trzecich, Aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego i telefonicznego, Analizy systemów
komputerowych, Wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, Administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi i portalami internetowymi, Instalacje oprogramowania komputerowego,
Wypożyczanie komputerów, Wypożyczanie serwerów.

(111) 348858
(220) 2021 07 27
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) KARO CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) franzky STARY BROWAR W MIEDZIANCE
(540)

(210) 532029

nych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające
leczenie, witaminy same lub w połączeniach wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne, leki, korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów
medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, wyroby medyczne.

(111) 348862
(220) 2021 07 08
(210) 531323
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 23
(732) VAVICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VAVICOM
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą.

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki toaletowe, Preparaty do czyszczenia
i odświeżania, Preparaty toaletowe, 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe,
Piwo i produkty piwowarskie, Bezalkoholowe napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje bezalkoholowe, Woda
mineralna [napoje], Woda [napoje], 41 Koncerty muzyczne, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Pokazy filmów kinowych, Pokazy
filmów kinematograficznych i kinowych, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Wystawianie spektakli na żywo, Organizowanie wystaw
w celach kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, 43 Usługi barów i restauracji, Usługi hotelowe, Hotelowe usługi kateringowe, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Pensjonaty, domy gościnne.
(111) 348859
(220) 2021 07 26
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) SOTIMA SPÓŁKA CYWILNA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rs reh-sport.pl
(540)
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(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Artykuły sportowe.
(111) 348860
(220) 2021 07 21
(210) 531796
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732) JANIK MIROSŁAW F.H.U. KOBALTO, Tychy (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nanointima
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, dezodoranty osobiste, środki do higieny osobistej, preparaty do higieny
intymnej.
(111) 348861
(220) 2021 07 20
(210) 531772
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Simetic Fortis
(510), (511) 5 Suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, Środki
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz-

(111) 348863
(220) 2021 04 29
(210) 528263
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) KONWENT LECHIA KORPORACJA STUDENTÓW UCZELNI
POZNAŃSKICH, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bal Seledynowy
(510), (511) 41 Organizowanie balów, Usługi rozrywkowe, Wystawianie spektakli na żywo, Organizowanie widowisk [impresariat].
(111) 348864
(220) 2021 07 30
(210) 532201
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 30
(732) YZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.06, 26.11.25, 26.03.23
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna osobista i nocna, Bezrękawniki, Bluzki,
Bluzki z krótkimi rękawami, Damskie luźne topy, Obuwie damskie,
Obuwie męskie i damskie, Sukienki damskie, Męskie i damskie kurtki,
płaszcze, spodnie i kamizelki, Obcisłe topy bez ramiączek, Topy bez
ramiączek, Topy [odzież], Bielizna, Bielizna [część garderoby], Bielizna
damska, Bielizna damska typu body, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla
mężczyzn, Bielizna nocna, Bielizna osobista, Damska bielizna, Body
[bielizna], Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki z krótkim
rękawem, Damskie koszule nocne, Komplety koszulek i spodenek,
Koszule, Swetry, Swetry [odzież], Spodnie, Marynarki od garniturów,
Żakiety męskie, Męskie apaszki, Męskie płaszcze, Buty damskie, Garnitury damskie, Płaszcze damskie, Szaliki [odzież], Szale, Chusty, szale
na głowę, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Bluzy sportowe, Bluzy
polarowe, Bluzy dresowe, Buty dziecięce, Kamizelki, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Kampanie marketingowe, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre-
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sie torebek, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież,
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 sklepów detalicznych w branży odzieżowej.

(111) 348865
(220) 2021 07 30
(210) 532184
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) PARAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDOCHEM
(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) 348866
(220) 2021 07 30
(210) 532179
(151) 2021 12 23
(441) 2021 08 30
(732) OWOLOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Morszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OWOLOVO Roztoczańska z Nieledwi
(540)

(591) biały, ciemnozielony, czarny, jasnoszary, jasnozielony,
niebieski, zielony, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 06.07.25, 05.01.09, 01.15.11
(510), (511) 30 Lód do napojów chłodzących, 32 Woda, woda mineralna, woda mineralizowana, woda źródlana, woda sodowa, woda
gazowana, woda niegazowana, woda stołowa, woda mineralna smakowa.
(111) 348867
(220) 2021 08 16
(210) 532750
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) BURKOWICZ MAŁGORZATA, Mszana Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Browar Klasztorny
(540)

(531) 07.01.03, 27.05.01
(510), (511) 32 Piwo rzemieślnicze, Piwo i produkty piwowarskie, 43
Serwowanie napojów w małych browarniach, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.

(111) 348868
(220) 2021 08 13
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) PROARTIS.AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DERMECO
(540)

Nr 11/2022
(210) 532697

(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 26.04.03
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Preparaty do depilacji
i golenia, Preparaty do włosów, Preparaty do opalania, Perfumeryjne
(produkty-), esencjonalne (olejki-), Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Antyperspiranty [przybory toaletowe], Dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], Pianki [przybory toaletowe]
do stylizacji włosów, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], Olejki eteryczne, Naturalne olejki
eteryczne, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Przeciwtrądzikowe środki myjące,
kosmetyczne, 5 Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi,
Witaminy i preparaty witaminowe, Balsamy zawierające substancje
lecznicze, Emulsje do rąk zawierające substancje lecznicze, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Lecznicze kremy do skóry, Lecznicze balsamy, Lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia twarzy,
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Przeciwtrądzikowe
środki myjące [preparaty farmaceutyczne], 21 Buteleczki, Dozowniki
mydła, Gąbki do ciała, Gąbki do makijażu, Gąbki kosmetyczne, Kosmetyczki na przybory toaletowe, Naczynia ceramiczne, Naczynia
ze szkła, Kominki do olejków zapachowych, Kominki do olejków eterycznych, Rozpylacze do perfum, Puderniczki [pojemniczki], Świeczniki, Ampułki szklane, 44 Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA,
Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała.
(111) 348869
(220) 2021 08 13
(210) 532680
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) FOLWARCZNA GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browar Hevelius
(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 od-
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nowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała
i ducha, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena
i pielęgnacja urody dla ludzi.

(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, 43 Usługi informacji,
doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 348870
(220) 2021 08 12
(210) 532644
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) PAŁAC-NOŻEWSKA ALICJA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Centrum Wsparcia SensiKid
(510), (511) 44 Badania psychologiczne, Doradztwo psychologiczne,
Konsultacje psychologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo
psychologiczne, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie ocen
i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi diagnozy psychologicznej, Usługi
w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie testów
psychologicznych.

(111) 348874
(220) 2021 07 27
(210) 532011
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AuroUrso
(510), (511) 5 Leki, suplementy diety, preparaty farmaceutyczne.

(111) 348871
(220) 2021 08 11
(210) 532592
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) FERMY DROBIU WOŹNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żylice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FERMY WOŹNIAK
(510), (511) 29 Drób, nieżywy, Jaja, Jaja suszone, Jaja w proszku, Jaja
ptasie i produkty z jaj, Białka jajek, Żółtka jajek, 31 Drób [żywy], Żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, Karmy i pasze dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, Proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, Jaja do wylęgania, zapłodnione, Kasze dla drobiu, Karma dla drobiu, Drób
do celów hodowlanych, Drób (Preparaty zwiększające niesienie się-),
Ptaki hodowlane rozpłodowe, Żywe kury, Kurczęta, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do jaj do wylęgania, drobiu
żywego, drobiu nieżywego, jaj ptasich i produktów z jaj, 44 Usługi
hodowli drobiu, Usługi weterynaryjne.
(111) 348872
(220) 2021 08 11
(210) 532591
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) FERMY DROBIU WOŹNIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żylice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FERMY DROBIU WOŹNIAK
(510), (511) 29 Drób, nieżywy, Jaja, Jaja suszone, Jaja w proszku, Jaja
ptasie i produkty z jaj, Białka jajek, Żółtka jajek, 31 Drób [żywy], Żywe
zwierzęta, organizmy do hodowli, Karmy i pasze dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, Proteiny pszeniczne do żywności dla zwierząt, Jaja do wylęgania, zapłodnione, Kasze dla drobiu, Karma dla drobiu, Drób
do celów hodowlanych, Drób (Preparaty zwiększające niesienie się-),
Ptaki hodowlane rozpłodowe, Żywe kury, Kurczęta, 35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w odniesieniu do jaj do wylęgania, drobiu
żywego, drobiu nieżywego, jaj ptasich i produktów z jaj, 44 Usługi
hodowli drobiu, Usługi weterynaryjne.
(111) 348873
(220) 2021 07 08
(210) 531290
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) PIWPAW PARKINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWPAW.PL
(540)

(591) czarny, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, brązowy
(531) 03.07.04, 19.07.09, 24.09.03, 27.05.01, 29.01.15

(111) 348875
(220) 2021 01 26
(151) 2021 12 21
(441) 2021 04 06
(732) MAJCZYK ANDRZEJ AMTREE, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACKFISH
(540)

(210) 523595

(531) 03.09.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Urządzenia audiowizualne, Urządzenia audiowizualne
i fotograficzne, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, Urządzenia do nagrywania filmów, Urządzenia do montowania kamer, Oprogramowanie sprzętowe, 35 Agencje
reklamowe, Usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe, Kampanie marketingowe, Opracowywanie
kampanii promocyjnych, Przygotowywanie kampanii reklamowych,
Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz
firm, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam
radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach
reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań
wideo w celach marketingowych, Produkcja promocyjnych kaset
wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Produkcja reklam,
Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja
reklam telewizyjnych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych,
Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Usługi
reklamowe, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe online.
(111) 348876
(220) 2021 03 25
(210) 526680
(151) 2021 12 23
(441) 2021 08 23
(732) FUNDACJA MIŚ W FARTUCHU, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Miś pod Szpitalną Choinkę
(510), (511) 36 Crowdfunding, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, Gromadzenie
funduszy na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych,
Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek
charytatywnych, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie
działań mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne,
Organizowanie funduszy na cele dobroczynne, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne,
Organizowanie zbierania funduszy, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Organizowanie zbiórek finansowych, Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Sponsorowanie
finansowe, Sponsorowanie i finansowanie programów radiowych,
Sponsorowanie i patronat finansowy, Sponsorowanie i finansowanie
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programów telewizyjnych, Sponsorowanie i finansowanie filmów,
Sponsorowanie imprez kulturalnych, Sponsorowanie imprez tanecznych, Sponsorowanie imprez teatralnych, Sponsorowanie imprez
ze sztukami wizualnymi, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, Usługi filantropijne w zakresie datków pieniężnych, Usługi
gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Usługi w zakresie
sponsoringu finansowego, Usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne, Usługi zbierania funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem organizowania i prowadzenia gal, Zbieranie funduszy,
Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Zbiórki (Organizacja-), Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi funduszu dobroczynnego, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Edycja druków zawierających obrazy
i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych, Elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji [micro-publishing], Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie
nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Pisanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, Publikacja broszur, Publikacja czasopism,
Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja
i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja i redagowanie
książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja kalendarzy, Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja książek i czasopism
elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja
materiałów edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych,
Publikacje multimedialne, Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, Publikowanie czasopism, książek i podręczników
z dziedziny medycyny, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów
reklamowych, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie
drukowanych materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie elektronicznych gazet
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety dla klientów
w Internecie, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek i recenzji,
Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie książek, magazynów, almanachów i czasopism, Publikowanie książek z nutowym
zapisem muzyki, Publikowanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych
i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie
materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie nut, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Publikowanie opowiadań, Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów, Publikowanie podręczników, Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Publikowanie słów piosenek w postaci arkuszy,
Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty re-
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klamowe, Publikowanie ulotek, Publikowanie tekstów muzycznych,
Publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych,
Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Świadczenie
usług w zakresie studiów nagrań wideo, Transkrypcja muzyki
na rzecz osób trzecich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie komiksów online, nie do pobrania, Udostępnianie on-line czasopism
o tematyce ogólnej nie do pobrania, Udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, Udostępnianie powieści
graficznych online, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych], Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania],
Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie
publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub
Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi pisania blogów, Usługi
pisania przemówień do celów niereklamowych, Usługi pisania tekstów, Usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, Usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych, Usługi publikacji, Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, Usługi
publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż
do celów reklamowych, Usługi w zakresie publikacji książek, Usługi
w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne
usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze w zakresie
tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie utworów
muzycznych, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze za pośrednictwem
środków skomputeryzowanych, Wydawanie audiobooków, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Usługi rezerwacji
biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Biura rezerwacji biletów koncertowych, Informacja o biletach
na imprezy rozrywkowe, Organizacja rezerwacji biletów na spektakle
i na inne imprezy rozrywkowe, Rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, Rezerwacja biletów na koncerty, Rezerwacja miejsc na pokazy
i rezerwacja biletów teatralnych, Rezerwowanie miejsc na pokazy
i imprezy sportowe, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Świadczenie
usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprzedawcy na wydarzenia
rozrywkowe, sportowe i kulturalne, Usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Usługi agencji rezerwujących bilety na spektakle teatralne, Usługi agencji rezerwujących bilety kinowe, Usługi agencji
sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi agencji sprzedaży
biletów online do celów rozrywkowych, Usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, Usługi informacyjne dotyczące biletów na imprezy
w zakresie sportów elektronicznych, Usługi informacyjne w zakresie
biletów na widowiska, Usługi informacyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, Usługi kas biletowych, Usługi rezerwacji biletów
do teatru, Usługi rezerwacji biletów do teatru i na koncerty, Usługi
rezerwacji biletów na spektakle, Usługi rezerwacji biletów na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, Usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na spektakle teatralne, Usługi rezerwacji i przedsprzedaży biletów na imprezy w zakresie sportów elektronicznych,
Usługi w zakresie dystrybucji i rezerwacji biletów na imprezy, Usługi
w zakresie nabywania biletów na imprezy rozrywkowe, Usługi w zakresie rezerwacji biletów do teatru, Usługi w zakresie rezerwacji teatralnych, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi,
Administrowanie [organizacja] usługami w zakresie gier, Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Administrowanie loteriami
na rzecz osób trzecich, Losowanie nagród [loterie], Organizowanie
loterii, Prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, Prowadzenie lo-
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terii, Prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, Usługi hazardowe
on-line, Usługi loterii, Usługi w zakresie informacji o grach hazardowych, Administrowanie [organizacja] grą w pokera, Edycja nagrań
audio, Edycja nagrań wideo, Edycja zdjęć, Mastering płyt, Montaż filmów, Montaż filmów (Kinematograficznych-), Montaż filmów fotograficznych, Montaż filmów kinowych, Montaż lub nagrywanie
dźwięku i obrazu, Montaż [obróbka] taśm wideo, Montaż programów
radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Montaż taśm dźwiękowych, Montaż taśm wideo, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Nagrywanie na taśmach
wideo, Nagrywanie taśm wideo, Obsługa sprzętu wideo i audio
do produkcji programów radiowych i telewizyjnych, Prezentacja nagrań wideo, Prezentowanie programów radiowych, Prezentowanie
programów telewizyjnych, Opracowywanie formatów dla programów telewizyjnych, Opracowywanie formatów do filmów, Produkcja
animowanych fragmentów na taśmie filmowej, Produkcja cyklicznych serii przygodowych filmów animowanych, Produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, Produkcja edukacyjnych nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja filmów, Produkcja filmów animowanych,
Produkcja filmów na płytach DVD i CD-ROM, Produkcja filmów na taśmach wideo, Produkcja filmów, spektakli, Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach rozrywkowych, Produkcja filmów telewizyjnych i kinowych, Produkcja filmów w celach
edukacyjnych, Produkcja filmów wideo, Produkcja filmów wideo
i DVD, Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Produkcja
i prezentacja programów radiowych, Produkcja konkursów talentów,
Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja muzycznych
filmów wideo, Produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych,
Produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu,
Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Produkcja nagrań wideo, Produkcja nagrań wzorcowych [master] audio,
Produkcja nagrań wzorcowych [master], Produkcja obrazów animowanych, Produkcja oryginalnych egzemplarzy nagrań, Produkcja
prezentacji audiowizualnych, Produkcja pokazów rewiowych przed
publicznością na żywo, Produkcja programów animowanych
i z udziałem aktorów, Produkcja programów animowanych do użytku w telewizji i telewizji kablowej, Produkcja programów dźwiękowych, Produkcja programów dla telewizji kablowej, Produkcja programów telewizyjnych z napisami kodowanymi, Produkcja
programów telewizyjnych, Produkcja programów telewizji kablowej,
Produkcja programów telewizyjnych do emisji na urządzeniach mobilnych, Produkcja przedstawień i filmów, Produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna, Produkcja radiowych programów rozrywkowych,
Produkcja rozrywki audio, Produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Produkcja taśm
dźwiękowych w celach rozrywkowych, Produkcja taśm wideo, Produkcja taśm wideo i dysków wideo, Produkcja telewizyjna, Produkcja
tematycznych programów telewizyjnych, Produkcja wcześniej nagranych filmów wideo, Produkcja wcześniej nagranych filmów kinowych, Produkowanie filmów, Produkowanie taśm wideo na użytek
korporacyjny w zakresie edukacyjnego treningu korporacyjnego,
Projekcja filmów do celów technicznych, Przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, Przygotowywanie programów radiowych i telewizyjnych, Przygotowywanie programów radiowych, Realizacja filmów animowanych, Realizacja filmów
kinematograficznych, Realizacja filmów w studiach, Realizacja nagrań audiowizualnych, Realizacja nagrań fonograficznych, Realizacja
programów rozrywkowych na żywo, Realizacja rozrywki na żywo,
Realizacja rozrywki w formie taśm wideo, Realizacja telewizyjnych
programów rozrywkowych, Realizacja transmisji radiowych, Realizowanie rozrywki w postaci seriali telewizyjnych, Realizowanie rozrywki w postaci programów telewizyjnych, Realizowanie rozrywki w postaci nagrań dźwiękowych, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria
filmów reklamowych, Selekcja i kompilacja nagrań muzycznych
do nadawania przez osoby trzecie, Sprzedaż programów radiowych
do kilku stacji, Sprzedaż programów telewizyjnych do kilku stacji,
Studia nagrań (Usługi-), Świadczenie usług w zakresie automatycznego nagrywania wideo, Taśmy wideo (Produkcja filmów na-), Tworzenie filmów rysunkowych, Udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych stro-
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nach MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia]
na witrynach internetowych MP3, Udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z internetu, Udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań, Udostępnianie obiektów i sprzętu do nagrań,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do studia nagrań wideo, Udostępnianie obiektów i sprzętu do realizacji filmów, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Udostępnianie
studiów audio lub wideo, Układanie rozkładu programów telewizyjnych, Układanie rozkładu programów radiowych [planowanie], Usługi edycji nagrań audio i wideo, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji imprez, Usługi edycji wideo na potrzeby realizacji wydarzeń,
Usługi filmowania z powietrza, Usługi fotografów, Usługi informacyjne dotyczące filmów wideo, Usługi nagrywania i produkcji audio,
Usługi produkcji filmów, Usługi produkcji radiowej, Usługi studia
do prób [nagrywanie], Usługi produkcji taśm audio, Usługi studia nagrań, Usługi studia nagrań do filmów, Usługi studiów nagrań, Usługi
studiów nagrań dla telewizji, Usługi studiów nagrań dźwiękowych,
Usługi studiów nagrań, filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi studiów nagrań w zakresie wideo, Usługi studiów nagrań w zakresie
produkcji dysków z dźwiękiem, Usługi studiów telewizyjnych, Usługi
studiów w zakresie nagrywania filmów kinematograficznych, Usługi
w zakresie animacji efektów specjalnych do filmów i wideo, Usługi
w zakresie inżynierii dźwięku do obsługi imprez, Usługi w zakresie
makrofotografii, Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań,
Usługi w zakresie nagrań, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych
i rozrywki wideo, Usługi w zakresie nagrań fonicznych, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych,
filmowych, wideo i telewizyjnych, Usługi w zakresie nagrań audio
i wideo, Usługi w zakresie nagrań wideo, Usługi w zakresie obróbki
poprodukcyjnej w dziedzinie muzyki, nagrań wideo i filmów, Usługi
w zakresie produkcji filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie
produkcji muzycznej, Usługi w zakresie produkcji filmów wideo,
Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, Usługi w zakresie
realizacji rozrywkowych filmów animowanych, Usługi w zakresie realizacji filmów animowanych i programów telewizyjnych, Usługi
związane z produkcją rozrywki w formie filmów, Usługi związane
z produkcją rozrywki w postaci telewizji, Usługi związane z produkcją
rozrywki w postaci materiałów wideo, Zapewnianie klasyfikacji wiekowych dla programów telewizyjnych, filmów, muzyki, nagrań wideo
i gier wideo, Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Musicale na żywo, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych
do występów, Obsługa koncertów muzycznych, Organizacja i prezentacja przedstawień na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Organizacja rozrywek muzycznych, Organizacja
występów rozrywkowych na żywo, Organizowanie festiwali związanych z muzyką jazzową, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Organizowanie koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop,
Organizowanie koncertów muzycznych, Organizowanie pokazów
na żywo, Organizowanie pokazów tanecznych, Organizowanie pokazów tańca, Organizowanie, produkcja i wystawianie spektakli teatralnych, Organizowanie produkcji teatralnych, Organizowanie widowisk
muzycznych, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Organizowanie
występów komediowych, Organizowanie występów muzycznych
na żywo, Organizowanie występów na żywo, Pokazy baletowe, Pokazy
cyrkowe, Pokazy hipnotyzerów [rozrywka], Pokazy na żywo w celach
rozrywkowych, Pokazy tańca na żywo, Pokazy taneczne na żywo,
Prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, Prezentacja koncertów,
Prezentacja koncertów muzycznych, Prezentacja pokazów komediowych na żywo, Prezentacja pokazów tanecznych, Prezentacja przedstawień muzycznych, Prezentacja przedstawień na żywo, Prezentacja występów zespołów muzycznych na żywo, Prezentowanie
pokazów magii, Produkcja kabaretów, Produkcja koncertów muzycznych, Produkcja pokazów łyżwiarstwa, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, Produkcja
programów komediowych, Produkcja przedstawień na żywo, Produkcja przedstawień teatralnych, Produkcja spektakli scenicznych,
Produkcja sztuk, Produkcja sztuk scenicznych, Produkcja widowisk
na żywo, Produkcja widowisk teatralnych, Produkcja występów
w parkach rozrywki, Produkcje cyrkowe, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, Produkcje teatralne, Prowadzenie rozrywkowych pokazów magicznych, Przedstawienia baletowe, Przedstawienia cyrkowe, Przedstawienia muzyczne, Przedstawienia muzyczne

28

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

na żywo, Przedstawienia teatralne, Przedstawienia teatralne [produkcja], Przedstawienie operowe, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, Realizacja imprez rozrywkowych na żywo,
Reżyserowanie przedstawień muzycznych, Reżyserowanie przedstawień teatralnych, Reżyserowanie sztuk, Reżyserowanie widowisk teatralnych, Rozrywka w formie pokazów lotniczych, Rozrywka w formie pokazów magii, Rozrywka w formie przedstawień cyrkowych,
Rozrywka w postaci koncertów, Rozrywka w postaci produkcji teatralnych, Rozrywka w postaci spektakli połączonych z kolacją, Rozrywka w postaci występów baletowych, Rozrywka w postaci występów orkiestr symfonicznych, Rozrywka w postaci występów orkiestr,
Rozrywka w postaci występów tanecznych, Rozrywka w postaci występów na żywo i występów osób przebranych w kostiumy, Rozrywka w postaci występów tanecznych na żywo, Teatralne widowiska
sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych do występów,
Usługi artystów estradowych wykorzystujących umiejętności cyrkowe, Usługi cyrkowe, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, Usługi festiwali muzycznych, Usługi imprez muzycznych na żywo, Usługi
klubów komediowych, Usługi koncertów muzycznych, Usługi koncertów śpiewu, Usługi orkiestry, Usługi orkiestry symfonicznej, Usługi pokazów sztuczek magicznych, Usługi produkcji teatralnych, Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, Usługi
rozrywki muzycznej świadczone przez grupy instrumentalne, Usługi
rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci występów na żywo,
Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi rozrywkowe świadczone przez
muzyczną grupę wokalną, Usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków, Usługi rozrywkowe w postaci pokazów w parkach rozrywki,
Usługi rozrywkowe w postaci produkcji estradowej i kabaretu, Usługi
rozrywkowe w postaci organizowanych na żywo pokazów i zawodów wrotkarskich, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów muzycznych grup
wokalnych, Usługi teatralne, Usługi w zakresie dostarczania rozrywki
w formie występów muzycznych na żywo, Usługi w zakresie produkcji widowisk na żywo, Usługi występów grup muzycznych na żywo,
Widowiska komediowe na żywo, Widowiska muzyczne, Widowiska
muzyczne na żywo, Wykonywanie programów muzycznych, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie spektakli rewiowych, Wystawianie spektakli teatralnych, Wystawianie świątecznych przedstawień musicalowych na żywo, Występy grup muzycznych na żywo,
Występy muzyczne i piosenkarskie, Występy muzyczne na żywo,
Występy na żywo grup rockowych, Występy opery pekińskiej, Występy taneczne, muzyczne i dramatyczne, Występy zespołów muzycznych na żywo, Występy zespołów rockowych na żywo, Zapewnianie
muzyki na żywo, Zapewnianie przedstawień na żywo, Zapewnianie
rozrywki na żywo, Zarządzanie koncertami, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych.

(111) 348877
(220) 2021 03 25
(210) 526684
(151) 2021 12 23
(441) 2021 08 23
(732) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Uwolnij Buha
(510), (511) 32 Piwo, Piwo słodowe, Bezalkoholowe napoje słodowe,
Syrop słodowy do napojów, Produkty piwowarskie, Woda, Wody
mineralne, Wody źródlane, Napoje owocowe, Soki, Aperitify bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje gazowane, Bezalkoholowy poncz ryżowy [sikhye], Cola, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, Likiery [bezalkoholowe], Lemoniada,
Mieszanki do sporządzania koktajli bezalkoholowych, Napoje dla
sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje na bazie piwa, Napoje
warzywne, Napoje półmrożone, Napoje zawierające witaminy, Woda
pitna z witaminami, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami, Preparaty do sporządzania likierów, 33 Wina alkoholowe, Napoje
alkoholowe niskoprocentowe, Napoje alkoholowe aromatyzowane,
Napoje alkoholowe, Aperitify, Brandy, Cachaca, Calvados, Gorzkie nalewki alkoholowe jako aperitif, Nalewki gorzkie, Nalewki alkoholowe
nie do celów leczniczych, Dżin, Cydr, Koktajle, Likiery, Miody pitne,
Rum, Sake, Sangria, Sznaps, Whisky, Wina, Wódki.
(111) 348878
(151) 2021 12 20

(220) 2021 04 08
(441) 2021 09 06

(210) 527208
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(732) OLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OLMET
(510), (511) 35 Prowadzenie skupu złomu metalowego w tym: metali
nieszlachetnych surowych lub półprzetworzonych, stopów metali
nieszlachetnych, stali surowej lub półprzetworzonej, wyrobów hutniczych z metali nieszlachetnych, metali kolorowych surowych lub
półprzetworzonych oraz ich stopów, wyrobów hutniczych z metali
kolorowych i ich stopów, obrót złomem, prowadzenie skupu makulatury papierowej, kartonowej i tekturowej, obrót makulaturą, usługi handlu detalicznego w sklepie i hurtowni oraz online z częściami
i akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego w sklepie i hurtowni oraz online z częściami do lokomotyw i do wagonów
kolejowych, 37 Wyburzenia i rozbiórka budynków, obiektów przemysłowych i instalacji przemysłowych, 39 Składowanie, magazynowanie, transport i przeładunek złomu i makulatury, gromadzenie złomu, makulatury papierowej, kartonowej i tekturowej, 40 Sortowanie
i rozdrabianie złomu metali nieszlachetnych, sortowanie i rozdrabianie złomu metali kolorowych i ich stopów, w tym aluminium, brązu, chromu, cyny, cynku, manganu, miedzi, mosiądzu, niklu, ołowiu,
tombaku, węglików spiekanych, znalu, złomowanie samochodów,
recykling samochodów i innych pojazdów poruszających się drogą
lądową, powietrzną, wodną i kolejową, recykling urządzeń, sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, sortowanie
makulatury papierowej, kartonowej i tekturowej.
(111) 348879
(220) 2021 04 27
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) LIBERACKI DANIEL, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INKO I GNITO
(540)

(210) 528134

(531) 27.05.01, 03.01.06, 03.01.24, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09,
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 18 Plecaki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, 24 Etykiety z materiału tekstylnego, Metki, Tkaniny, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z plecakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z plecakami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z portfelami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z portfelami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z innymi artykułami służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z innymi
artykułami służącymi do przenoszenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami podróżnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z torbami podróżnymi.
(111) 348880
(220) 2021 05 21
(210) 529198
(151) 2021 12 23
(441) 2021 08 23
(732) H. CEGIELSKI-FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 25AN
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(510), (511) 12 Wózki zwrotne wagonów kolejowych, Wagony szynowe, Części i akcesoria do pojazdów lądowych.

(111) 348881
(220) 2021 05 21
(210) 529199
(151) 2021 12 23
(441) 2021 08 23
(732) H. CEGIELSKI-FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 25AN4
(510), (511) 12 Wózki zwrotne wagonów kolejowych, Wagony szynowe, Części i akcesoria do pojazdów lądowych.
(111) 348882
(220) 2021 05 21
(210) 529200
(151) 2021 12 23
(441) 2021 08 23
(732) H. CEGIELSKI-FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 25ANa6
(510), (511) 12 Wózki zwrotne wagonów kolejowych, Wagony szynowe, Części i akcesoria do pojazdów lądowych.
(111) 348883
(220) 2021 05 21
(210) 529201
(151) 2021 12 23
(441) 2021 08 23
(732) H. CEGIELSKI-FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) 25ANa6h
(510), (511) 12 Wózki zwrotne wagonów kolejowych, Wagony szynowe, Części i akcesoria do pojazdów lądowych.
(111) 348884
(220) 2021 05 22
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) TOTOŃ ROBERT, Ropczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVO CREATIVE MEDIA SOLUTIONS
(540)
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nia żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych.

(111) 348885
(220) 2021 06 24
(210) 530731
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 23
(732) LIPENSKY DOMINIK NICK SKY, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nick Sky
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(111) 348886
(220) 2020 04 21
(210) 512661
(151) 2021 12 23
(441) 2021 08 30
(732) Ningbo Beidao E-commerce Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 7 KINGSEVEN
(540)

(210) 529215

(591) niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 26.03.01, 26.03.05, 26.04.04, 26.04.06, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego związane z komputerami,
które można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów
piekarniczych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, Usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego
związane z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego
związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego
dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kawą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządza-

(591) biały, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 26.04.04
(510), (511) 9 łańcuszki do okularów i do okularów przeciwsłonecznych, sznurki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, soczewki do okularów, oprawki
do okularów, pince-nez, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, etui na okulary, okulary przeciwsłoneczne.
(111) 348887
(220) 2013 10 12
(210) 420219
(151) 2021 11 19
(441) 2014 01 20
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLEKCJA SPECJALNOŚCI AD 1629 TYSKIE BROWARY
KSIĄŻĘCE Jasne Ryżowe PIWO PREMIUM Edycja Limitowana
(540)

(591) biały, jasnozielony, brązowy, jasnozłoty, czerwony
(531) 02.01.01, 02.01.04, 05.07.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa.
(111) 348888
(220) 2013 10 12
(210) 420228
(151) 2021 11 19
(441) 2014 01 20
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) UWARZONE z DZIKĄ RÓŻĄ AD 1629 TYSKIE BROWARY
KSIĄŻĘCE Burgundowe Trzy Słody PIWO PREMIUM
(540)

Nr 11/2022

(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa.

(111) 348891
(220) 2013 10 12
(210) 420227
(151) 2021 11 19
(441) 2014 01 20
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLEKCJA SPECJALNOŚCI AD 1629 TYSKIE BROWARY
KSIĄŻĘCE Złote Pszeniczne PIWO PREMIUM
(540)

(591) biały, czerwony, jasnobrązowy, brązowy, złoty, żółty
(531) 02.01.01, 02.01.04, 05.07.01, 05.07.09, 05.07.21, 25.01.15,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa.
(111) 348889
(220) 2013 10 12
(210) 420220
(151) 2021 11 19
(441) 2014 01 20
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLEKCJA SPECJALNOŚCI AD 1629 TYSKIE BROWARY
KSIĄŻĘCE Ciemne Łagodne PIWO PREMIUM
(540)

(591) biały, brązowy, czarny, jasnozłoty, pomarańczowy, szary,
złoty
(531) 02.01.01, 02.01.04, 05.07.02, 25.01.15, 26.11.01, 26.11.13,
27.05.01, 27.07.25, 29.01.13
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa.
(111) 348892
(220) 2014 06 18
(210) 430172
(151) 2021 12 20
(441) 2014 09 29
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AD 1629 TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE Świeży Chmiel
(540)

(591) biały, jasnobrązowy, brązowy, złoty
(531) 02.01.01, 02.01.04, 05.07.01, 05.07.02, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo, napoje na bazie piwa.
(111) 348890
(220) 2013 10 12
(210) 420221
(151) 2021 11 19
(441) 2014 01 20
(732) KOMPANIA PIWOWARSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOLEKCJA SPECJALNOŚCI AD 1629 TYSKIE BROWARY
KSIĄŻĘCE Czerwony Lager PIWO PREMIUM
(540)

(591) złoty, brązowy
(531) 02.01.01, 02.01.04, 05.11.15, 25.01.15, 26.01.01, 26.01.14,
26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa.
(111) 348893
(220) 2017 11 15
(210) 478985
(151) 2021 12 21
(441) 2018 01 03
(732) Fresenius Kabi AG, Bad Homburg (DE)
(540) (znak słowny)
(540) supportan
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, dietetyczne substancje
do celów medycznych, produkty do żywienia dojelitowego.

(591) biały, czerwony, brązowy, złoty, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.04, 05.11.01, 05.11.15, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15

(111) 348894
(220) 2018 04 12
(210) 484722
(151) 2021 11 12
(441) 2021 07 26
(732) JANKOWSKI KRZYSZTOF PRO, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRO TRUCK
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, analizy
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kosztów, usługi pośrednictwa w zakresie zakupu lub sprzedaży pojazdów, zakup produktów (pojazdów) i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie wymienionych usług, konsultacja i informacja w zakresie wymienionych usług, 36 usługi finansowe,
wyceny finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe w zakresie branży transportowej, doradztwo w zakresie form finansowania
zakupu pojazdu, finansowanie zakupu nowych i używanych pojazdów, usługi leasingowe, leasing zwrotny, usługi w zakresie kredytowania pojazdów, pożyczki leasingowe, usługi kredytowe, kredyty
inwestycyjne, kredyty obrotowe, faktoring, kredyty hipoteczne, kredytowanie pod zastaw, umowy kredytowe połączone ze sprzedażą
ratalną, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
informacja o ubezpieczeniach, usługi w zakresie OC, usługi w zakresie OC spedytora, ubezpieczenia komunikacyjne indywidualne
i flotowe, ubezpieczenia majątkowe, truck assistance (ubezpieczenie
assistance skierowane dla osób posiadających pojazdy pow. 3,5T),
grupowe ubezpieczenia na życie, udostępnianie informacji finansowych i ubezpieczeniowych za pośrednictwem strony internetowej,
usługi doradcze w zakresie wymienionych usług, konsultacja i informacja w zakresie wymienionych usług, 38 przesyłanie informacji,
usługi przesyłu danych, elektroniczne przesyłanie danych, poczta
elektroniczna, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji drogą
online, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną, usługi gromadzenia i przesyłania wiadomości, usługi doradcze w zakresie wymienionych usług, konsultacja i informacja w zakresie wymienionych
usług, 39 Usługi w zakresie transportu, spedycja krajowa i międzynarodowa, parkowanie i tymczasowe przechowywanie pojazdów, składowanie towarów, usługi w zakresie nawigacji GPS, udostępnianie
informacji z dziedziny transportu, spedycji za pośrednictwem strony
internetowej, zarządzanie flotą pojazdów za pośrednictwem stron
internetowych, usługi doradcze w zakresie wymienionych usług,
konsultacja i informacja w zakresie wymienionych usług, 42 Umożliwienie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania
dostępnych za pośrednictwem strony internetowej do zarządzania
flotą pojazdów, w tym monitorowania i śledzenia pojazdów, transportu, spedycji oraz dla usług finansowych i usług ubezpieczeniowych, Usługi doradcze w zakresie wymienionych usług, Konsultacja
i informacja w zakresie wymienionych usług.

(111) 348895
(220) 2020 03 12
(210) 511393
(151) 2021 09 10
(441) 2021 02 22
(732) ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROGER PUBLISHING
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, środki do makijażu, środki do pielęgnacji
i malowania paznokci, preparaty toaletowe, 9 książki audio, książki
elektroniczne, publikacje internetowe, w tym edukacyjne, publikacje
elektroniczne (do elektronicznego pobierania), w tym edukacyjne,
magnesy dekoracyjne, ramki cyfrowe do zdjęć, 12 wózki dziecięce,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kolczyki, bransoletki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria],
breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], zawieszki do kółek na klucze, 16 książki, drukowane
materiały edukacyjne, segregatory, w tym edukacyjne, kalendarze,
zakładki, pamiętniki, dzienniki, torby papierowe, ramki i stojaki do fotografii, 18 torby, nosidełka do noszenia dzieci, temblaki do noszenia niemowląt, nosidełka do noszenia niemowląt, parasole, plecaki,
portfele, portmonetki, tornistry szkolne, torebki, torby na zakupy,
siatki na zakupy, 21 wyroby ze szkła, ceramiki i porcelany dla gospodarstwa domowego i kuchni, w szczególności talerze, filiżanki, kubki,
kieliszki, szklanki, dzbanki, miski, półmiski, garnki, miseczki, kieliszki
do jaj, wazony, cukiernice, termoizolowane naczynia domowe, naczynia do pieczenia, donice, 24 tekstylia i wyroby tekstylne nie zawarte w innych klasach, bielizna pościelowa, koce, narzuty na łóżka,
obrusy, ręczniki, śpiwory, śpiworki dla niemowląt, 25 obuwie, nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, piżamy, koszule nocne,
skarpetki, rękawiczki [odzież], biustonosze, bandany na szyję, apaszki
[chustki], szaliki, szale, fartuchy [odzież], pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, wyprawka dziecięca, ubrania, śpioszki, 35 usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
sprzedaż oraz sprzedaż on-line kosmetyków, książek, drukowanych
materiałów edukacyjnych, segregatorów w tym edukacyjnych, biżu-
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terii i wyrobów jubilerskich, breloków ozdobnych, magnesów dekoracyjnych, wyrobów ze szkła, ceramiki i porcelany dla gospodarstwa
domowego i kuchni, tekstyliów i wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, pieluszek dla dzieci z materiałów tekstylnych, toreb, plecaków, 41 wydawanie książek, publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, publikowanie on-line, nauczanie, kształcenie, rozrywka.

(111) 348896
(220) 2020 03 12
(210) 511399
(151) 2021 06 08
(441) 2021 02 22
(732) ROGER PUBLISHING WÓJCICCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAMAGINEKOLOG
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, środki do makijażu, środki do pielęgnacji
i malowania paznokci, preparaty toaletowe, 9 książki audio, książki
elektroniczne, publikacje internetowe, w tym edukacyjne, publikacje
elektroniczne (do elektronicznego pobierania), w tym edukacyjne,
magnesy dekoracyjne, ramki cyfrowe do zdjęć, 12 wózki dziecięce,
foteliki bezpieczeństwa dla dzieci [do pojazdów], 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, kolczyki, bransoletki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria],
breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], zawieszki do kółek na klucze, 16 książki, drukowane
materiały edukacyjne, segregatory, w tym edukacyjne, kalendarze,
zakładki, pamiętniki, dzienniki, torby papierowe, ramki i stojaki do fotografii, 18 torby, nosidełka do noszenia dzieci, temblaki do noszenia niemowląt, nosidełka do noszenia niemowląt, parasole, plecaki,
portfele, portmonetki, tornistry szkolne, torebki, torby na zakupy,
siatki na zakupy, 21 wyroby ze szkła, ceramiki i porcelany dla gospodarstwa domowego i kuchni, w szczególności talerze, filiżanki, kubki,
kieliszki, szklanki, dzbanki, miski, półmiski, garnki, miseczki, kieliszki
do jaj, wazony, cukiernice, termoizolowane naczynia domowe, naczynia do pieczenia, donice, 24 tekstylia i wyroby tekstylne, nie zawarte w innych klasach, bielizna pościelowa, koce, narzuty na łóżka,
obrusy, ręczniki, śpiwory, śpiworki dla niemowląt, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, bielizna osobista, bielizna nocna, piżamy, koszule
nocne, skarpetki, rękawiczki [odzież], biustonosze, bandany na szyję,
apaszki [chustki], szaliki, szale, fartuchy [odzież], pieluszki dla dzieci
z materiałów tekstylnych, wyprawka dziecięca, ubrania, śpioszki, 35
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
bloga, sprzedaż oraz sprzedaż on-line kosmetyków, książek, drukowanych materiałów edukacyjnych, segregatorów, w tym edukacyjnych, biżuterii i wyrobów jubilerskich, breloków ozdobnych, magnesów dekoracyjnych, wyrobów ze szkła, ceramiki i porcelany dla
gospodarstwa domowego i kuchni, tekstyliów i wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, pieluszek dla dzieci z materiałów tekstylnych, toreb, plecaków, 41 wydawanie książek, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie on-line,
nauczanie, kształcenie, rozrywka.
(111) 348897
(220) 2020 09 03
(210) 517842
(151) 2021 05 20
(441) 2021 02 01
(732) TANPHAT GROUP CO.LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROMANO HOME
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 24 bielizna pościelowa, ręczniki, narzuty, koce.
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(111) 348898
(220) 2020 07 29
(210) 516589
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732) SZUMISIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jamno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SzumMi
(510), (511) 9 aparaty do wytwarzania dźwięków, elektroniczne
urządzenia audio, elektroniczne urządzenia do emisji szumów, pokrowce, etui, futerały do przenośnych urządzeń elektronicznych, 18
torby, torebki, walizki, parasole, paski skórzane, portfele, portmonetki, kosmetyczki podróżne, plecaki, 35 reklama, marketing, badania
marketingowe, badania konsumenckie, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, usługi reklamowe i usługi w zakresie informacji handlowej za pośrednictwem Internetu,
wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących towarów: aparatów do wytwarzania dźwięków,
elektronicznych urządzeń audio, elektronicznych urządzeń do emisji
szumów, pokrowców, etui, futerałów do przenośnych urządzeń elektronicznych, toreb, torebek, walizek, parasoli, pasków skórzanych,
portfeli, portmonetek, kosmetyczek podróżnych, plecaków.
(111) 348899
(220) 2019 06 05
(151) 2021 10 27
(441) 2019 11 04
(732) KARMA BARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K KARMA
(540)

(210) 500765

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców, orzechów i nasion, mieszanki bakalii, 30 batony na bazie bakalii, czekolady, owoców i nasion, słodycze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów i orzechów
arachidowych, orzechy w czekoladzie.
(111) 348900
(220) 2020 03 11
(210) 511319
(151) 2021 12 09
(441) 2020 05 04
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OTIPEROX KROPLE
(510), (511) 5 suplementy diety do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, leki dla ludzi, leki pomocnicze wspierające, leki w płynie, leki wzmacniające,
preparaty witaminowe, dodatki odżywcze do celów leczniczych, dodatki mineralne do żywności, wody mineralne do celów leczniczych,
sole wód mineralnych do celów leczniczych, żywność dietetyczna
dla celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane dla celów
medycznych, dietetyczne substancje przystosowane dla celów medycznych, napoje lecznicze, oleje lecznicze, zioła lecznicze, napary
lecznicze, nalewki lecznicze, herbata lecznicza, preparaty balsamiczne aromatyczne do celów leczniczych, środki zmniejszające apetyt
dla celów medycznych, środki bakteriobójcze, środki do leczenia
oparzeń, środki przeciwbólowe, syropy do użytku farmaceutycznego, lecytyna do celów medycznych, środki przeciw migrenie, tran,
leki uspokajające.
(111) 348901
(220) 2020 05 27
(210) 514001
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) SETLA WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE ANDERS EKSPORT-IMPORT, Żywiec (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rosanero DESIGN FURNITURE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 narożniki-meble, kanapy, kanapo-tapczany, kanapy
rozkładane, rozkładane kanapy, małe dwuosobowe kanapy, stoliki
przy kanapie, sofy, sofy ścienne, sofy rozkładane, sofy rozsuwane,
fotele, rozkładane fotele, fotele bujane, fotele biurowe, fotele wypoczynkowe, fotele sako, krzesła [fotele] biurowe, duże wyściełane fotele, fotele rozkładane w łóżka, fotele rozkładane z podnóżkiem, krzesła, fotele z ruchomym oparciem, fotele rozkładane z odchylanym
oparciem, rozkładane fotele [do siedzenia i spania], fotele ergonomiczne z funkcją masażu na siedząco, fotele dopasowane do kształtu
ciała [contour chair], niskie fotele bez podłokietników do siedzenia
przy kominku, fotele z regulowanym oparciem i podparciem dla nóg
[meble], meble tapicerowane, poduszki-podkładki na krzesła, przenośne podkładki pod plecy do użycia z krzesłami, poduszki na krzesła, pufy [meble], pufy typu sako, podnóżki, fotele rozkładane z podnóżkiem: łóżka sypialniane biblioteczki ścienne, biblioteczki stojące,
komody, szafki nocne, meblościanki, szafy, szafy rozsuwane, szafy
otwierane, witryny, meble kuchenne, stoły w tym rozsuwane, regały
biurka, stoliki kawowe, stoliki okolicznościowe, meble łazienkowe,
wieszaki ścienne, wieszaki stojące, półki na buty, konsole, toaletki,
szezlongi, poduszki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli również
za pośrednictwem sieci Internet-sprzedaż przez sklep internetowy.
(111) 348902
(220) 2021 05 20
(210) 529165
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 23
(732) INDYKA MAGDALENA SŁODKI POMYSŁ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SŁODKI POMYSŁ
(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Filmy wideo, Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, 16 Książki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Publikacje
drukowane, Czasopisma [periodyki], Drukowane materiały piśmienne, Kalendarze, Publikacje promocyjne, Publikuje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Drukowane
materiały szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Poradniki [podręczniki], Broszury, 41 Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie pokazów
w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie pokazów w celach
edukacyjnych, Organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przygotowanie
prezentacji do celów edukacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Tworzenie
[opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści
edukacyjnych do podcastów, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, Publikacje multimedialne, Udostępnianie publikacji on-line,
Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Usługi pisania blogów,
Usługi wydawnicze ( w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Warsztaty w celach
edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Pokazy [do celów
szkoleniowych], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organizacja webinariów.
(111) 348903
(220) 2021 05 21
(210) 529206
(151) 2022 02 07
(441) 2021 10 18
(732) ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZMNIEJSZAMY ŚLAD WĘGLOWY CO2
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(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 11 Urządzenia elektryczne do przygotowywania napojów,
w tym kawy, herbaty, kakao, cappuccino, Urządzenia do podgrzewania mleka, elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne urządzenia
do parzenia kawy, wkłady jako części tych urządzeń, naboje jako części tych urządzeń oraz części zamienne do tych urządzeń, Elektryczne
dzbanki do kawy, elektryczne maszynki do kawy i perkolatory, Elektryczne filtry do kawy, Urządzenia do palenia kawy, 21 Akcesoria kuchenne: maty kuchenne, organizery kuchenne do przyborów: noży,
łyżek, łopatek, trzepaczek, szczypiec, formy do pierogów, ciast, kufle
na piwo, miseczki, młynki do pieprzu, pieprzniczki i solniczki, serwetniki naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, otwieracze do butelek,
ozdoby z porcelany, sitka do zaparzania herbaty, zastawa stołowa, serwisy do kawy, herbaty, filiżanki do kawy, filiżanki do herbaty, Czajniczki
do herbaty, dzbanki do kawy, dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne filtry do kawy, stroiki na świece, spodeczki, słoiki na ciastka, szczypce do: cukru, lodu, sałaty, Świeczniki, Ciśnieniowe ekspresy do kawy,
nieelektryczne urządzenia do spieniania mleka, 30 Kawa naturalna,
kawa rozpuszczalna, ekstrakty kawy, modyfikacja kawy naturalnej,
namiastki kawy, nienaturalna kawa, kawa zbożowa, napoje na bazie
kawy, czekolady i kakao, Wyroby cukiernicze i słodycze, ciasta, lody,
herbata, herbata owocowa, napoje na bazie herbaty, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej poprzez zamówienie za pośrednictwem poczty, środków telekomunikacji lub usługi sprzedaży
internetowej produktów takich jak: kawa naturalna, kawa rozpuszczalna, ekstrakty kawy, modyfikacja kawy naturalnej, namiastki kawy,
nienaturalna kawa, kawa zbożowa, Napoje na bazie kawy, czekolady
i kakao, zabielacze do kawy, Wyroby cukiernicze i słodycze, Mieszanki
owocowe, lody, Herbata, herbata owocowa, herbata ziołowa, napoje
na bazie herbaty, koktajle owocowe, mleczne, Urządzenia do przygotowywania napojów: kawy, herbaty, kakao, cappuccino, Urządzenia
do podgrzewania mleka i do spieniania mleka, elektryczne ekspresy
do kawy, elektryczne urządzenia do parzenia kawy, wkłady jako części
tych urządzeń, naboje jako części tych urządzeń oraz części zamienne do tych urządzeń, Elektryczne dzbanki do kawy, elektryczne maszynki do kawy i perkolatory, Elektryczne filtry do kawy, Urządzenia
do palenia kawy, dyspenser do mleka, Wagi kuchenne, Akcesoria kuchenne: maty kuchenne, organizery kuchenne do przyborów: noży,
łyżek, łopatek, trzepaczek, szczypiec, formy do pierogów, ciast, kufle
na piwo, miseczki, młynki do pieprzu, pieprzniczki i solniczki, serwetniki naczynia ceramiczne, naczynia na napoje, otwieracze do butelek,
ozdoby z porcelany, sitka do zaparzania herbaty, zastawa stołowa,
serwisy do kawy, herbaty, filiżanki do kawy, filiżanki do herbaty, Kubki, czajniczki do herbaty, dzbanki do kawy, dzbanki do parzenia kawy,
filtry do kawy, stroiki na świece, spodeczki, słoiki na ciastka, szczypce
do: cukru, lodu, sałaty, Świeczniki, Usługi marketingowe, promocyjne
oraz przedstawicielskie, 43 Usługi punktów gastronomicznych, barów,
restauracji, kawiarni, pensjonatów, hoteli, związane z zapewnieniem
żywności i napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 348904
(220) 2021 06 17
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) BANDURSKA DOROTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZabawJAnki
(540)

(591) czarny, zielony, żółty, biały
(531) 02.05.08, 02.05.17, 21.01.25, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie: książki, e-booki, zabawki sensoryczne, zabawki stosowane przy metodzie Montessori, zabawki stosowane przy terapii zajęciowej, zabawki stosowane przy terapii pedagogicznej, zabawki stosowane przy terapii ręki, zabawki stosowane przy terapii integracji
sensorycznej, drukowane materiały edukacyjne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne
dotyczące rozwoju dziecka, drukowane materiały edukacyjne dotyczące zabaw wspierających rozwój, drukowane materiały edukacyjne dotyczące pielęgnacji neurorozwojowej niemowląt, drukowane
materiały edukacyjne dotyczące terapii ręki, edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, dotyczące zabaw wspierających rozwój, edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, dotyczące rozwoju dziecka, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, dotyczące pielęgnacji neurorozwojowej niemowląt, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
dotyczące terapii ręki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zabawki, zabawki sensoryczne, zabawki
stosowane przy metodzie Montessori, zabawki stosowane przy terapii zajęciowej, zabawki stosowane przy terapii pedagogicznej,
zabawki stosowane przy terapii ręki, zabawki stosowane przy terapii integracji sensorycznej, 41 Usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla nauczycieli dzieci, Usługi
edukacyjne dla dzieci w postaci grup zabaw, Nauka tańca dla dzieci,
Świadczenie usług edukacyjno-rozrywkowych dla dzieci w świetlicach pozalekcyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty
w celach kulturalnych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne
i szkoleniowe, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności
umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi dziecięcych placów zabaw, Świadczenie usług
rozrywkowych dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci,
Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Szkolenia w zakresie
kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Usługi edukacyjne związane
z zabiegami terapeutycznymi świadczonymi dla dzieci, Usługi edukacyjne świadczone dla rodziców, Usługi edukacyjne świadczone dla
specjalistów i osób pracujących z dziećmi, Usługi edukacyjne i warsztatowe dla rodziców niemowląt, Usługi edukacyjne i warsztatowe dla
specjalistów i osób pracujących z niemowlętami, Usługi edukacyjne
związane z rozwojem niemowląt, Usługi edukacyjne związane z zabawami dla niemowląt i dzieci do 6 roku życia, Usługi edukacyjne
polegające na kształceniu muzycznym dla dzieci do 6 roku życia,
Usługi edukacyjne polegające na kształceniu plastycznym dla dzieci
do 6 roku życia, Kształcenie ruchowe dla dzieci do 6 roku życia, Usługi edukacyjne związane z rozwojem psychoruchowym niemowląt
i dzieci, Usługi edukacyjne związane z zabawami i zajęciami sensorycznymi dla dzieci, Usługi edukacyjne związane z zabawami z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej dla dzieci.

(111) 348905
(220) 2021 08 26
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) GŁUSZCZUK MICHAŁ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hello social
(540)

(210) 533166

(210) 530364

(591) biały, fioletowy, granatowy
(531) 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, Marketing dotyczący promocji,
Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Marketing afiliacyjny,
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Marketing ukierunkowany, Prowadzenie badań marketingowych,
Reklama i marketing, Analiza trendów marketingowych, Analiza
w zakresie marketingu, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w zakresie marketingu, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Reklama, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi
reklamowe na rzecz innych, Reklama w Internecie dla osób trzecich,
Usługi reklamowe i promocyjne, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Przygotowywanie
kampanii reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych,
Badania rynkowe, Usługi w zakresie reklamy, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania
marketingowego, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące marketingu, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, Doradztwo
w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych
i ilościowych, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi
doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Tworzenie tekstów reklamowych.

(111) 348906
(220) 2021 10 12
(210) 535122
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) ARKMEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ARKMEDIC
(510), (511) 44 Ochrona zdrowia, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena
i pielęgnacja urody istot ludzkich, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w zakresie urody, Elektroliza do celów kosmetycznych,
Elektroliza kosmetyczna, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków
za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów,
Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kuracje do włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Leczenie kosmetyczne grzyba palców
nóg, Odbudowa włosów, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody dla ludzi,
Pielęgnacja urody, Udostępnianie instalacji termalnych, Udostępnianie łaźni publicznych do celów higieny osobistej, Udostępnianie łaźni
publicznych, Udostępnianie łaźni tureckich, Udostępnianie obiektów
i sprzętu toaletowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu saun, Udostępnianie obiektów i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania],
Udostępnianie obiektów łaźni publicznej w celu zapewniania higieny
osobistej, Udostępnianie toalet publicznych, Udostępnianie wanien
do gorących kąpieli, Udzielanie informacji na temat łaźni tureckich,
Udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów,
Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi charakteryzatorów, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji
urody, Usługi doradcze w zakresie usuwania zbędnego owłosienia
na ciele, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa
dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu
SPA, Usługi łaźni, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia,
Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Analiza kosmetyczna, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące
urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Analiza
kolorów [usługi kosmetyczne], Łaźnie publiczne do celów higienicznych, Łaźnie publiczne [w celach higienicznych], Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, Obsługa łaźni publicznych do celów sanitarnych, Obsługa
obiektów i sprzętu saun, Salony piękności, Ścinanie włosów, Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody,
Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi
lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze związane
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z odrastaniem włosów, Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi
odsysania tłuszczu, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, Usługi pielęgnacji stóp, Usługi pielęgnacji paznokci rąk,
Usługi pielęgnacji urody, Usługi salonów piękności, Usługi saun, Usługi
sauny na podczerwień, Usługi spa, Usługi sztucznego opalania, Usługi
w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów
pielęgnacji twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Zabiegi higieniczne dla
ludzi, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy,
Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi farmaceutyczne, Porady w zakresie farmakologii, Przygotowywanie
i wydawanie lekarstw, Sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, Sporządzanie receptur w aptekach, Udzielanie informacji
dotyczących przygotowywania i wydawania leków, Udzielanie informacji dotyczących medycyny, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów biofarmaceutycznych, Usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami
farmaceutycznymi, Usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, Usługi doradcze świadczone przez apteki,
Usługi doradcze w zakresie farmakologii, Usługi doradztwa farmaceutycznego, Usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, Wydawanie środków farmaceutycznych, Ambulatoryjna
opieka medyczna, Usługi medyczne, Analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich do celów leczenia
medycznego, Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], Badania genetyczne do celów medycznych, Badania
medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia,
Badania poziomu cholesterolu, Badania przesiewowe, Badania przesiewowe dotyczące serca, Badania przesiewowe osteoporozy, Badania
przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, Badania rentgenowskie w celach medycznych, Badanie leków, alkoholu i DNA
do celów medycznych, Badanie leków w celach medycznych, Badanie
na obecność narkotyków w organizmie w zakresie nadużywania środków odurzających, Badanie rozmazu metodą PAP, Badanie słuchu,
Banki krwi, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia plastyczna, Dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, Dopasowywanie protez,
Dopasowywanie protez kończyn, Dopasowywanie przyrządów protetycznych, Dopasowywanie sztucznych kończyn, przyrządów do protetyki i protez, Dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia dolegliwości
medycznych, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, Doradztwo medyczne w zakresie
dermatologii, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała,
Doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków
inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, Doradztwo w dziedzinie
rodzenia, Doradztwo w zakresie leczenia farmakologicznego, Doradztwo w zakresie immunologii, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
Doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, Doradztwo związane z badaniem słuchu, Gromadzenie i konserwowanie krwi
ludzkiej, Implantacja (wszczepianie) włosów, Informacja medyczna,
Informacje związane z krwiodawstwem, Interpretacja sygnałów elektrokardiograficznych, Kliniki, Kliniki medyczne, Kompilacja raportów
medycznych, Konsultacje medyczne, Krwiodawstwo, Laserowe usuwanie grzyba palców nóg, Laserowe usuwanie żylaków, Leczenie bezpłodności, Leczenie i pielęgnacja z zastosowaniem biorezonansu, Leczenie z zastosowaniem komórek uzyskanych w drodze hodowli,
Leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub podobnych
urazów (judo-seifuku), Medyczna pielęgnacja stóp, Medyczne badania
osób, Mobilne usługi chiropraktyczne, Obrazowanie optyczne
do użytku w diagnostyce medycznej, Obrazowanie rentgenowskie
do celów medycznych, Oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Opieka
paliatywna, Opieka pielęgniarska, Organizowanie leczenia medycznego, Pielęgniarstwo geriatryczne, Pomoc medyczna, Pomoc medyczna
w nagłych wypadkach, Poradnictwo medyczne, Poradnictwo medycz-
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ne związane z utratą słuchu, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, Porady medyczne
dla osób niepełnosprawnych, Prowadzenie placówek medycznych,
Przechowywanie komórek macierzystych, Przeprowadzanie badań
medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki
lub leczenia medycznego, Przeprowadzanie diagnozy chorób, Przeprowadzanie testów narkotykowych u osób ubiegających się o pracę,
Przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub
zabronionych substancji wpływających na poprawę wyników, Przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, Przygotowywanie
raportów dotyczących kwestii medycznych, Psychiatria, Świadczenie
pomocy medycznej, Świadczenie usług badań przesiewowych w celu
wykrywania nowotworu płuc, Świadczenie usług badań przesiewowych w celu wykrywania nowotworów, Świadczenie usług medycznych, Szpitale, Terapia ajurwedyjska, Terapia ciepłem [medyczna], Terapia falą uderzeniową, Terapia Gua Sha polegająca na skrobaniu
skóry, Testy ciążowe, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie
geriatrii, Udostępnianie informacji medycznych w zakresie dermatologii, Udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi
oceny medycznej, Usługi oddawania nasienia ludzkiego, Usługi okulistyczne, Usługi oceny medycznej świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny jego efektywności,
Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi,
Usługi opieki medycznej, Usługi opieki medycznej świadczone przez
uzdrowiska [spa], Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki
i szpitale, Usługi paramedyczne, Usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, Usługi podologa, Usługi pomocy medycznej, Usługi poradnictwa
medycznego, Usługi prywatnych szpitali, Usługi przenośnych klinik
medycznych, Usługi psychiatryczne, Usługi świadczone przez szpitale,
Usługi spa medycznych, Usługi telemedyczne, Usługi terapii chelatowej, Usługi testów audiologicznych, Usługi transtelefonicznego monitorowania serca, Usługi udostępniania placówek medycznych, Usługi
ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi usuwania woskowiny z uszu, Usługi w zakresie analiz medycznych, Usługi w zakresie audiologii, Usługi w zakresie badań lekarskich, Usługi w zakresie badań
medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, Usługi w zakresie badania moczu, Usługi w zakresie badania surowic, Usługi w zakresie chemioterapii, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Usługi
w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi w zakresie leczenia zespołu abstynencyjnego dla
osób uzależnionych, Usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych,
Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie medycyny
i zdrowia związane z DNA, genetyką i testami genetycznymi, Usługi
w zakresie medycyny regeneracyjnej, Usługi w zakresie patologii,
Usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, Usługi
w zakresie szczepień, Usługi w zakresie wkłuwania się do żył, Usługi
w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Usługi zapładniania
metodą in vitro, Usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, Uzupełnienie włosów, Wydawanie raportów medycznych, Wykonywanie
badań medycznych, Wypożyczanie instrumentów medycznych, Wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, Zapewnianie leczenia medycznego, Zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez
sportowych, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, Udostępnianie wsparcia medycznego
przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu,
Udzielanie informacji dotyczących leczenia chorób sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych przez internet, Udzielanie informacji
medycznych w zakresie trucizn, Udzielanie informacji medycznej,
Udzielanie informacji o szczepieniach dla osób wyjeżdżających za granicę, Udzielanie informacji online związanych z zapobieganiem chorobom układu sercowo-naczyniowego i wylewom, Udzielanie informacji
pacjentom w zakresie zażywania leków, Udzielanie informacji w dziedzinie cukrzycy za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji
związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, Udzielanie informacji związanych z usługami opieki pielęgniarskiej, Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, Udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów
do redukcji masy ciała do celów medycznych, Udzielanie informacji
żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy
ciała do celów medycznych, Udzielanie porad medycznych w zakresie
redukcji masy ciała, Udzielanie wiadomości i informacji w dziedzinie
medycyny, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem osób,
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świadczone przez laboratorium medyczne, Usługi analiz medycznych
związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów,
Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, Usługi
analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi analiz medycznych do celów diagnostycznych i leczniczych świadczone przez
laboratoria medyczne, Usługi badań krwi, Usługi badań mammograficznych, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi badań przesiewowych z zakresu kolonoskopii,
Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka prostaty, Usługi
badań przesiewowych w zakresie ciśnienia krwi, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka jąder, Usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka jelit, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka szyjki macicy, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia
raka piersi, Usługi badań przesiewowych w zakresie zapalenia wątroby, Usługi badania cukrzycy, Usługi badania korzystania z leków, Usługi
banków komórek macierzystych, Usługi banków krwi, Usługi banków
spermy, Usługi banków tkanek oka, Usługi banku krwi pępowinowej,
Usługi banku kultur komórkowych do celów transplantacji medycznej,
Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych dla
osób potrzebujących, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie
usług medycznych, Usługi chiropraktyczne dla dzieci, Usługi chiropraktyka dla osób z chorobami przewlekłymi, Usługi chiropraktyków
dla dorosłych, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia chorób skóry, Usługi diagnostyki
medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze dotyczące instrumentów
chirurgicznych, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych,
Usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, Usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, Usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Usługi doradcze
w zakresie przyrządów medycznych, Usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, Usługi doradcze w zakresie implantów
ortopedycznych, Usługi doradcze w zakresie chirurgii, Usługi doradcze
związane z usługami medycznymi, Usługi doradztwa medycznego
świadczone przez domy opieki, Usługi farm zdrowia [medyczne], Usługi ginekologiczne, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych
świadczone dla pacjentów, Usługi informacji medycznej, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik zdrowia
[medyczne], Usługi kurortów [medyczne], Usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek krwi pobranych od pacjentów,
Usługi laboratoriów medycznych w zakresie analizy próbek pobranych
od pacjentów, Usługi laserowej korekty wzroku, Usługi leczenia medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi leczenia w zakresie
płodności człowieka, Usługi lekarskie, Usługi medycyny alternatywnej,
Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi
medyczne dotyczące leczenia raka skóry, Usługi medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, Usługi medyczne w dziedzinie nefrologii,
Usługi medyczne w dziedzinie onkologii, Usługi medyczne w zakresie
leczenia skóry, Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, Usługi medyczne
w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie leczenia
przewlekłego bólu, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, Usługi medyczne w zakresie
badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi medyczne w zakresie badań
przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich
na odległość [tele-reporting], Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
ludzkiej, Usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie astmy, Usługi nastawiania kości, Usługi obrazowania medycznego, Badania optyczne, Dopasowywanie okularów, Dopasowywanie soczewek
kontaktowych, Dopasowywanie soczewek optycznych, Optometria,
Usługi badania wzroku [zakłady optyczne], Usługi informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, Usługi optometryczne, Usługi przesiewowych badań wzroku, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Analiza zachowania do celów medycznych, Badania psychologiczne,
Badanie osobowości do celów psychologicznych, Badanie osobowości
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[usługi w zakresie zdrowia psychicznego], Doradztwo psychologiczne,
Doradztwo związane z psychologią integralną, Konsultacje psychiatryczne, Konsultacje psychologiczne, Leczenie psychologiczne, Opieka psychologiczna, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Porady psychologiczne, Przeprowadzanie
ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Przygotowywanie profili psychologicznych,
Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna, Sporządzanie raportów psychologicznych, Terapia psychologiczna dla małych dzieci, Terapia sztuką, Terapia z udziałem zwierząt [zooterapia], Testy
psychiatryczne, Udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, Udzielanie informacji dotyczących modyfikacji zachowania,
Udzielanie informacji z zakresu psychologii, Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi (ADHD), Usługi badań przesiewowych w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), Usługi
badań przesiewowych w kierunku zaburzeń uwagi (ADD), Usługi badań przesiewowych w kierunku zaburzeń koncentracji (ADD), Usługi
diagnozy psychologicznej, Usługi doradcze dotyczące zachowania
ludzkiego, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu,
Usługi psychologów, Usługi psychoterapeuty, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi w zakresie ocen i badań psychologicznych, Usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego],
Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Usługi w zakresie psychologii pracy, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych
i grup, Usługi w zakresie testów psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Wynajem sprzętu do opieki zdrowotnej dla ludzi, Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury
medycznej, Wynajem butelek i pojemników zawierających gaz do celów medycznych, Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, Wynajem sprzętu do celów medycznych, Wynajem urządzeń medycznych, Wynajmowanie robotów chirurgicznych,
Wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, Wypożyczanie medycznych urządzeń rentgenowskich, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie
zdrowia, Wypożyczanie sprzętu szpitalnego, Wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, Wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, Akupunktura, Aromaterapia, Badania na obecność alkoholu do celów medycznych, Badania
przesiewowe [skriningowe], Badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Badanie sprawności
fizycznej, Chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], Diagnozowanie zaburzeń przetwarzania wzrokowego, Domowa opieka pielęgniarska,
Domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Dopasowywanie aparatów słuchowych, Doradztwo dietetyczne,
Doradztwo dotyczące alergii, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
Doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], Doradztwo genetyczne, Doradztwo w zakresie biorytmów, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo żywieniowe, Dostarczanie informacji dotyczących moksybucji,
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Dostarczanie informacji
z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Fizjoterapia, Hipnoterapia, Hydroterapia, Hospicja, Informacje dotyczące masażu, Konsultacje z dziedziny żywienia, Leczenie
alergii, Leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, Leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, Leczenie
pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, Leczenie uzależnień, Leczenie uzależnienia od narkotyków, Leczenie w zakresie
kontroli wagi ciała, Masaż, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż i masaż
terapeutyczny shiatsu, Masaż shiatsu, Masaż sportowy, Masaże, Monitorowanie pacjentów, Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, Nadzór nad programami redukcji wagi, Naprapatia, Ocena kontroli wagi, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia,
Opieka medyczna i zdrowotna, Medyczna opieka pielęgniarska, Opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, Opieka zdrowotna
w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), Opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, Opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Opieka
zdrowotna związana z głodówką, Opieka zdrowotna związana z hydroterapią, Opieka zdrowotna związana z akupunkturą, Opieka zdrowotna związana z homeopatią, Opieka zdrowotna związana z oste-
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opatią, Opieka zdrowotna związana z naturopatią, Opracowywanie
indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, Organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości, Organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, Ośrodki zdrowia, Osteopatia, Pilates
terapeutyczny, Placówki rekonwalescencji, Planowanie i nadzorowanie diety, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Planowanie programów odchudzających, Planowanie rodziny, Pomoc osobom
w rzucaniu palenia, Poradnictwo dietetyczne, Poradnictwo w zakresie
odżywiania, Poradnictwo związane z terapią zajęciową, Poradnictwo
żywieniowe, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Profesjonalne
doradztwo w zakresie żywienia, Profesjonalne doradztwo w zakresie
ochrony zdrowia, Profesjonalne doradztwo związane z dietą, Refleksologia, Rehabilitacja fizyczna, Rehabilitacja pacjentów uzależnionych
od alkoholu, Sanatoria, Sporządzanie raportów dotyczących opieki
zdrowotnej, Świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Świadczenie usług w zakresie
programów odchudzania, Świadczenie usług w zakresie prowadzenia
dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Świadczenie usług z zakresu
opieki zdrowotnej w domach, Talasoterapia, Terapia antynikotynowa,
Terapia mowy, Terapia mowy i słuchu, Terapia polegająca na skrobaniu
[GuaSha], Terapia tańcem, Terapia w zakresie rzucenia palenia, Terapia
zajęciowa i rehabilitacja, Tradycyjny masaż japoński, Udostępnianie
informacji na temat karmienia piersią, Udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Udostępnianie zwierząt towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami, Udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, Udzielanie
informacji dotyczących badań fizykalnych, Udzielanie informacji dotyczących akupunktury, Udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, Udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie informacji w zakresie
suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji z zakresu
ochrony zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji zdrowotnej,
Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Usługi analiz
laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, Usługi barów tlenowych, Usługi dietetyków, Usługi domów opieki nad ludźmi starszymi
z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi domowej opieki zdrowotnej, Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi doradcze w zakresie żywienia,
Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi doradcze w zakresie odchudzania, Usługi doradcze w zakresie laktacji, Usługi doradcze związane z dietą, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, Usługi doradztwa związane
z odchudzaniem, Usługi doradztwa żywieniowego, Ziołolecznictwo,
Zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, Zapewnianie obiektów
i sprzętu długoterminowej opieki, Zapewnianie obiektów i sprzętu
do rehabilitacji fizycznej, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Usługi związane z bankami tkanek ludzkich,
Usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, Usługi w zakresie
terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi
w zakresie terapii mowy, Usługi w zakresie Reiki, Usługi drenażu limfatycznego, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Usługi fizjoterapii, Usługi hydroterapii domowej, Usługi informacji medycznej świadczone
za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne w zakresie opieki
zdrowotnej, Usługi kliniczne w zakresie homeopatii, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi klinik zdrowia, Usługi konsultacji
związane z masażami, Usługi kuracji uzdrowiskowych, Usługi masażu
stóp, Usługi masażu w trakcie ciąży, Usługi mikrodermabrazji, Usługi
oceny zdrowia, Usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, Usługi opieki poporodowej dla kobiet, Usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, Usługi opieki
zdrowotnej, Usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem
sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, Usługi opieki zdrowotnej w leczeniu choroby Alzheimera, Usługi pielęgniarskiej pomocy
domowej, Usługi położnicze, Usługi położnicze [akuszeria], Usługi refleksologiczne, Usługi sanatoriów, Usługi stawiania baniek, Usługi
świadczone przez dietetyków, Usługi szpitalnych domów opieki, Usługi terapeutyczne, Usługi terapii autogenicznej, Usługi terapii głosu
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i terapii logopedycznej, Usługi terapii za pomocą komórek macierzystych, Usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, Usługi w zakresie akupunktury, Usługi w zakresie badań
przesiewowych pod kątem wykrycia niepełnosprawności intelektualnej, Usługi w zakresie chiropraktyki, Usługi w zakresie hydroterapii,
Usługi w zakresie kontrolowania wagi, Usługi w zakresie krioterapii,
Usługi w zakresie leczenia uzależnień, Usługi w zakresie leczenia bezsenności, Usługi w zakresie leczenia nałogu palenia, Usługi w zakresie
medytacji, Usługi w zakresie muzykoterapii, Usługi w zakresie nauki
o włosach i skórze głowy, Usługi w zakresie odchudzania, Usługi w zakresie patologii związane z leczeniem osób, Usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, Usługi w zakresie planowania diety
odchudzającej.

(111) 348907
(220) 2021 07 12
(210) 531501
(151) 2022 01 05
(441) 2021 09 20
(732) DOCTOR CLASSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubiszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOCTOR CLASSIC
(510), (511) 37 Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych.
(111) 348908
(220) 2021 07 16
(151) 2022 01 14
(441) 2021 09 20
(732) HoppyGo s.r.o., Holešovice (CZ)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 531690

(591) pomarańczowy, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe nagrane, Aplikacje komputerowe do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, Interfejsy komputerowe, 39 Transport, Dostarczanie wiadomości, Rezerwacja transportu, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Wypożyczanie samochodów wyścigowych, Wynajem samochodów, Udzielanie
informacji o wynajmowanych samochodach, Wypożyczanie pojazdów, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi carsharingu, Transport pasażerski, Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu
do celów podróży.
(111) 348909
(220) 2021 09 10
(151) 2022 02 02
(441) 2021 10 18
(732) SIODŁA IWONA JOBRUN, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JobRun
(540)

(210) 533818

(591) ciemnoniebieski, ciemnopomarańczowy
(531) 26.02.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Rekrutacja pracowników, Rekrutacja pracowników
do pracy stałej i tymczasowej, Rekrutacja pracowników do pracy
za granicą, Leasing pracowniczy, Przydzielanie stanowisk pracy,
Agencje pośrednictwa pracy, Biura pośrednictwa pracy, Wyszukiwanie miejsc pracy, Wyszukiwanie miejsc pracy za granicą, Tymczasowe
wyznaczenie pracowników, Usługi związane z wyszukiwaniem
miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, Usługi agencji pośred-
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nictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi dotyczące znalezienia
pracy dla kadry pracowniczej, Usługi agencji pośrednictwa pracy,
Usługi biura pośrednictwa pracy, Usługi biur pośrednictwa pracy
w zakresie pracy tymczasowej, Usługi doradcze pośrednictwa pracy,
Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych
wymagań względem tego pracownika, Usługi agencji pośrednictwa
pracy w zakresie zatrudniania pracowników, Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Usługi w zakresie przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie relokacji pracowników,
Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Usługi
w zakresie rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Przydzielanie stanowisk dla pracowników tymczasowych, Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych,
Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników,
Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi biur pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, Prowadzenie rejestru pracowników [dla osób trzecich], Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Usługi agencji
pośrednictwa pracy dotyczące au pair, Usługi biur pośrednictwa
pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi agencji pracy
na rzecz personelu medycznego, Usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego, Dostarczanie informacji w zakresie usług
relokacji pracowników, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk
pracy i personelu, Usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy
i pielęgniarek, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy,
Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, Usługi
agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży elektronicznej,
Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla asystentów osobistych, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla
pomocy domowych, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, Usługi biur pośrednictwa pracy
w zakresie personelu na stanowiska biurowe, Usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi komputera, Wynajem
przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę,
Usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników
[zwolnienia monitorowane], Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów pokazowych, Usługi świadczone przez agencje pośrednictwa
pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego, Agencje zatrudnienia, Agencje zatrudnienia tymczasowego,
Administrowanie testowaniem kompetencji zawodowych, Administrowanie zaświadczeniami zawodowymi, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Dobór personelu [dla osób trzecich], Dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, Doradztwa w odniesieniu
do rekrutacji personelu, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i konsultacje
w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo profesjonalne
w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Doradztwo w zakresie rekrutacji sekretarek do biur prawnych, Doradztwo
w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie
zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Doradztwo
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Doradztwo
związane z wyborem kadry kierowniczej, Dostarczanie biznesowych
i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu,
Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online, Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za po-
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średnictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji
o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Dostarczanie
informacji o zatrudnieniu, Dystrybucja reklam i ogłoszeń, Gromadzenie danych [dla osób trzecich], Gromadzenie danych, Gromadzenie
informacji dla firm, Gromadzenie informacji na temat personelu, Informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo
edukacyjne i szkoleniowe), Kierowanie uzdolnionych wolontariuszy
do organizacji non-profit, Konsultacje dotyczące wyboru personelu,
Konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych,
Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym także zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie
rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, Modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Ocena potrzeb personelu, Oferowanie porad
z zakresu rekrutacji absolwentów, Ogłoszenia drobne, Ogłoszenia
odnoszące się do rekrutacji personelu, Opracowywanie CV dla osób
trzecich, Opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Personel (Dobór-) za pomocą metod
psychotechnicznych, Planowanie wykorzystania personelu, Pomoc
w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, Pomoc w zarządzaniu personelem, Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji,
Przenoszenie personelu, Przeprowadzanie testów na potrzeby
sprawdzenia kompetencji zawodowych, Przeprowadzanie testów
osobowości do celów rekrutacji, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, Przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], Przetwarzanie, systematyzacja danych
i zarządzanie nimi, Przygotowywanie CV na rzecz innych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Psychotechnika (Dobór personelu za pomocą metod-), Przygotowywanie reklam, Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja personelu do pomocy
w biurze, Rekrutacja personelu, Rekrutacja ochotników politycznych,
Rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, Rekrutacja działaczy politycznych, Rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych
[firm maklerskich], Rekrutacja [casting] aktorów, Reklamy online, Rekrutacja personelu informatycznego, Rekrutacja personelu linii lotniczych, Rekrutacja personelu na czas nieokreślony, Rekrutacja personelu tymczasowego, Rekrutacja personelu wykonawczego,
Rekrutacja personelu wyższego szczebla kierowniczego, Rekrutacja
pokładowego personelu linii lotniczych, Rekrutacja tymczasowego
personelu technicznego, Rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji absolwentów, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów, Selekcja personelu, Spełnianie funkcji działu kadr dla osób trzecich, Sporządzanie dokumentów, Świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej,
Tymczasowy przydział personelu, Testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie
przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz
globalnych sieci informacyjnych, Usługi administracyjne w zakresie
relokacji personelu, Usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu,
Usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności artystycznej], Usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji
osób w celach biznesowych, Usługi agencji modelek i modeli, Usługi
doradcze dotyczące zatrudnienia, Usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi doradcze
w zakresie zarządzania personelem, Usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, Usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu, Usługi w zakresie zatrudniania
sekretarek, Usługi rezerwacji zatrudnienia dla artystów scenicznych,
Znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się projektowaniem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, Usługi
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu na czas określony, Usługi w zakresie wyszukiwania i zatrudniania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie rezerwacji
zatrudnienia, Usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem, Usługi
konsultacyjne w zakresie zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem danych, Usługi rekrutacyjne, Casting [rekrutacja] wykonawców, Usługi w zakresie rekrutacji personelu, Usłu-
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gi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu
rekrutacji personelu], Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu,
Zarządzanie personelem, Zapewnienie personelu sprzedającego,
Zapewnienie personelu administracyjnego, Usługi związane z personelem, Znajdowanie posady dla stałego personelu, Zapewnianie
tymczasowego biurowego personelu wsparcia, Usługi konsultingowe związane z personelem, Zarządzanie personelem zajmującym się
marketingiem, Zarządzanie personelem w celach reklamowych, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Zarządzanie personalne (Doradztwo w zakresie-), Usługi w zakresie zarządzania personelem reklamowym, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie
zarządzania personelem, Wybór kadr kierowniczych, Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, Usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie
franchisingu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie promocją
sławnych osób, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi współpracy z blogerami.

(111) 348910
(220) 2021 08 12
(210) 532631
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) DROZD MARCIN MULTIMA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) textilio
(510), (511) 16 Druki handlowe, Drukowane emblematy, Materiały drukowane, Drukowane wzory, Reklamy drukowane, Drukarskie
czcionki, Drukowane emblematy [kalkomanie], Drukowane wykroje
kostiumów, Samoprzylepne etykiety drukowane, Drukowany materiał promocyjny, Drukowane reprodukcje dzieł sztuki, Wykroje drukowane do szycia, Materiały drukowane w postaci próbek kolorów,
Nadruki, Odbitki, Odbitki kolorowe, Odbitki sitodrukowe, Odbitki artystyczne graficzne, Odbitki na płótnie, Odbitki fotograficzne, Odbitki z filmów animowanych, Wzory do haftowania, Haftowanie (Wzory
do-), Drukowane kalkomanie do haftu lub materiałowych aplikacji,
18 Torby, Torby przenośne, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torby płócienne, Torby pamiątkowe, Torby na zakupy, Torby na ramię,
Torby na książki, Tekstylne torby na zakupy, Torby naramienne dla
dzieci, Płócienne torby na zakupy, Torby na zakupy wielokrotnego
użytku, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, 25 Odzież, Topy [odzież], Odzież dziecięca,
Odzież niemowlęca, Odzież gotowa, Odzież męska, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież sportowa, Odzież codzienna, Odzież
dla chłopców, Odzież dla kolarzy, Odzież dla rowerzystów, Odzież
do biegania, Odzież męska, damska i dziecięca, Koszulki z nadrukami,
Odzież robocza, Polary, Bluzy polarowe, Kamizelki z polaru, Pulowery
z polaru, Kurtki z dzianiny polarowej, Czapki sportowe, Czapki kolarskie, Czapki bejsbolówki, Czapki baseballowe, Czapki z daszkiem,
Czapki z pomponem, Czapki [nakrycia głowy], Czapki bez daszków,
Czapki jako nakrycia głowy, Czapki i czapeczki sportowe, Kurtki,
Kurtki sportowe, Kurtki odblaskowe, Ocieplane kurtki, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki dresowe, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki bluzy, Kurtki
wierzchnie, Długie kurtki, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki jako odzież sportowa, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, Koszulki polo, Koszule, Koszule sportowe, Koszule
codzienne, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Koszule kamuflażowe, Koszule myśliwskie, Koszule wędkarskie, Koszule hawajskie,
Koszulki piłkarskie, Koszulki kolarskie, Kurtki koszulowe, Koszule
z kołnierzykiem, Koszule do garniturów, Szerokie koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszule z dzianiny, Koszulki do tenisa, Koszulki
do jogi, Koszulki dla dzieci, Koszulki dla siatkarzy, Funkcjonalne koszulki termoaktywne, Koszulki bez rękawów, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule z długimi rękawami, Koszule sportowe pochłaniające
wilgoć, Koszule niezapięte pod szyją, Koszulki z krótkim rękawem,
Koszulki polo z dzianiny, Komplety koszulek i spodenek, Koszulki
gimnastyczne bez rękawów, Koszulki z dzianiny typu pique, Koszulki
bez rękawów do biegania, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami,
Koszule hawajskie z guzikami z przodu, 35 Dystrybucja drukowanych
materiałów reklamowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
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materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Usługi reklamowe
w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami,
Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, 40 Druk sitowy, Drukowanie, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie szablonów, Drukowanie
cyfrowe, Drukowanie wzorów, Drukowanie 3D, Drukowanie reklam,
Usługi drukowania, Usługi druku na tkaninach, Usługi wykańczania
druków [cięcie], Usługi wykańczania druków [składanie], Drukowanie
wzorów dla osób trzecich, Drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, Drukowanie cyfrowo przechowywanych
obrazów i zdjęć, Udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, Drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz
logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, Aplikacja monogramów na odzież, Przeróbki odzieży [produkcja na zamówienie], Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych
wzorów na odzież, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie
koszulek z krótkim rękawem, Fotograficzne wytrawianie tkanin, Nakładanie aplikacji na tkaniny, Aplikacja motywów na tkaniny, Sitodruk, Malowanie sitodrukiem, Usługi haftowania koszulek z krótkim
rękawem, Udzielanie informacji związanych z usługami haftowania,
42 Projektowanie druków, Projektowanie materiałów drukowanych,
Usługi w zakresie projektowania tkanin, Projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem.

(111) 348911
(220) 2021 04 23
(210) 528133
(151) 2021 12 03
(441) 2021 08 16
(732) UZARSKI JAN, Sokolniki-Las (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA ZDROWIA INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ
(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony, żółty
(531) 02.01.23, 26.02.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Pijawki lekarskie, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz
pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
za pomocy środków komunikacji elektronicznej i innych środków
komunikacji, w zakresie towarów: pijawki lekarskie, wlewy witaminowe, kroplówki witaminowe, produkty farmaceutyczne, Organizowanie oraz prowadzenie akcji i programów promocyjnych mających na celu ochronę zdrowia oraz poprawę stanu zdrowotnego
społeczeństwa, 41 Usługi związane z wszelkimi formami edukacji,
Edukacja w odniesieniu do leczenia ludzi i zwierząt, Organizowanie
oraz prowadzenie akcji i programów mających na celu podnoszenie
poziomu edukacji poprzez nauczanie i promowanie wiedzy w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, Tłumaczenie języka migowego,
Usługi poprawiania kondycji poprzez kluby zdrowia, Organizowanie
i obsługa oraz prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów oraz
sympozjów, Nauczanie korespondencyjne, Nauczanie on-line, Wydawanie oraz publikacje na nośnikach papierowych, elektronicznych
i magnetycznych książek, broszur i tekstów innych niż reklamowe,
42 Badania naukowe, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
Badania i analizy: medyczne, bioinformatyczne, elektrotechniczne,
chemiczne, bakteriologiczne, biologiczne, w dziedzinie kosmetyki,
43 Prowadzenie domów opieki dla osób w starszym wieku, 44 Usługi
medyczne, Usługi telemedyczne, Usługi medycyny alternatywnej,
Opieka zdrowotna, Prowadzenie placówek opieki medycznej niehospitalizacyjnej, Prowadzenie placówek rekonwalescencji z opieką
medyczną, Porady psychologiczne, Fizjoterapia, Fizykoterapia, Od-

39

nowa biologiczna, Usługi medycznej opieki pielęgniarskiej, Porady w zakresie farmakologii, Usługi terapeutyczne, Usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia.

(111) 348912
(220) 2021 06 11
(210) 530108
(151) 2022 01 03
(441) 2021 09 13
(732) LOOSEN ERNST-FRIEDRICH, Bernkastel-Kues (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Dr. Lo
(510), (511) 32 Wina bezalkoholowe, Wina musujące bezalkoholowe.
(111) 348913
(220) 2021 07 23
(151) 2021 12 01
(441) 2021 08 16
(732) ADACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLD BROKER
(540)

(210) 531983

(591) czarny, złoty, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Kupno i sprzedaż następujących produktów: złoto,
złoto dewizowe, platyna, pallad, srebro i diamenty, Pośrednictwo
w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich w zakresie następujących towarów: złoto, złoto dewizowe, platyna, pallad, srebro i diamenty, Usługi w zakresie organizowania punktów
sprzedaży oraz prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej: monet, sztabek, biżuterii, odznaczeń, medali, znaczków, pieczęci, znaczników probierczych, datowników, katalogów, klaserów, pamiątek
z metali szlachetnych, akcesoriów numizmatycznych, 40 Chromowanie, Cynowanie, Niklowanie, Srebrzenie, Złocenie, Platerowanie metali, Galwanizacja, Grawerowanie, Odlewanie metali (monet, sztabek
i żetonów).
(111) 348914
(220) 2021 03 18
(210) 526283
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 20
(732) WIŃSKI MAREK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TwojaMarka TM
(540)

(591) ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Badania prawne, Doradztwo prawne, Doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo związane z ochroną
praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Egzekwowanie praw do znaków towarowych, Licencjonowanie praw autorskich
[usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Mediacja [usługi prawne], Monitorowanie znaków towarowych [usługi prawne],
Ochrona praw autorskich, Ochrona własności intelektualnej, Porady
prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, Prawne administrowanie licencjami, Rejestrowanie nazw
domen [usługi prawne], Usługi informacji prawnej, Usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi prawne, Usługi prawne
dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi rejestracyjne
(prawne), Usługi wsparcia prawnego, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Certyfikacja prawna, Usługi związane
z ochroną własności przemysłowej, Zarządzanie prawami autorskimi, Usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, Usługi pomocy
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w sprawach spornych, Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Licencjonowanie programów komputerowych
[usługi prawne].

(111) 348915
(220) 2021 07 26
(210) 531998
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 23
(732) DYKO MARCIN, BOĆKOWSKI PAWEŁ DB KONSTRUKCJE
SPÓŁKA CYWILNA, Zaruzie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DB KONSTRUKCJE
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Altany konstrukcje z metalu, Balustrady metalowe, Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barierki ochronne metalowe dla kolei, Baryłki [beczki] metalowe, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Belki stropowe metalowe, Biały metal, Blacha
(Opakowania blaszane z białej-), Blacha [płyty, arkusze], Blacha stalowa cienka, Boazeria metalowa, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz (Wyroby artystyczne z-), Bydło (Łańcuchy dla-),
Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy metalowe, Cyfry
i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek, Dachowe
rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki metalowe,
Dachy (Pokrycia-) metalowe, Deflektory kominowe metalowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, Drobne wyroby
metalowe, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachetnych],
Drut ze stali, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe metalowe, Dystrybutory woreczków na psie odchody, mocowane, z metalu, Dzwonki
dla zwierząt, Dzwony i dzwonki, Dźwiękoszczelne budki z metalu,
przenośne, Dźwigary metalowe, Ekrany paleniskowe, Ekrany, siatki
przeciw owadom metalowe, Emblematy do pojazdów metalowe,
Etykiety metalowe, Folia aluminiowa, Folia cynowa [staniol], Formy,
Formy odlewnicze metalowe, Gałki [uchwyty] metalowe, Groby metalowe, Gwoździe, Gwoździe z szeroką główką [ćwieki], Gzymsy (Formy, odlewy-) metalowe, Gzymsy metalowe, Haki do wieszania kotłów metalowe, Haki do wieszania ubrań, metalowe, Haki
spinaczkowe z metalu [sprzęt wspinaczkowy], Harmonijkowe drzwi
z metalu, Ind (In), Kabiny kąpielowe metalowe, Kabiny stosowane
przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, Kabiny telefoniczne metalowe, Kajdanki, Kanalizacja (Rury rozgałęźne do-) metalowe,
Kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], Kasy pancerne,
Kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], Klamry [zaciski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klatki (Metalowe-) dla
dzikich zwierząt, Kłódki, Kołki do ścian, metalowe, Kołki metalowe,
Kołki metalowe do butów, Kołnierze metalowe, Kominowe trzony
metalowe, Kominy metalowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje
metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo], Konstrukcje nośne
szklarni, metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Kostka brukowa metalowa, Kosze metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] metalowe, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych, Kółka samonastawne
do mebli metalowe, Kratownice [kładki] metalowe, Kratownice metalowe, Kraty metalowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
Kule stalowe, Kurniki metalowe, Listwy metalowe, Listwy profilowane metalowe dla budownictwa, Lodowiska [konstrukcje metalowe],
Lut [twardy] (stopy na-), Lut ze srebra, Lut ze złota, Lutowanie (Drut
do-) metalowy, Lutowanie [twarde] (pręty do-) metalowe, Łańcuchy
metalowe, Łańcuchy zabezpieczające, metalowe, Łupki, płytki dachowe (Zaczepy do-) metalowe, Łuszczone pręty metalowe, Maszty
[słupy] metalowe, Maszty ze stali, Materiały konstrukcyjne metalowe
Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, Materiały zbrojeniowe do przewodów
rurowych, metalowe, Metalowe bransoletki identyfikacyjne, Metalowe butle [pojemniki] do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, Metalowe
drzwi pancerne, Metalowe drzwi składane, Metalowe kanistry, Metalowe kątowniki stalowe, Metalowe kołatki do drzwi, Metalowe kosze
dachowe do użytku w budownictwie, Metalowe maszty flagowe,
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Metalowe maszty flagowe do trzymania w rękach, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe,
Metalowe opancerzenie z płyt, Metalowe paliki do roślin lub drzew,
Metalowe płytki ścienne, Metalowe podziałki [przegrody], Metalowe
pojemniki do wymiany oleju, Metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe pokrycia dachów,
Metalowe rampy dla pojazdów, Metalowe rolki do okien, Metalowe
rury odpływowe, Metalowe ruszty do kominków, Metalowe taborety
ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe urządzenia
do parkowania rowerów, Metalowe urządzenia zamykające do drzwi,
Metalowe wieszaki na torby, Metalowe wsporniki do mebli, Metalowe zasuwy do drzwi, Mieszanie zaprawy (Kastry do-) metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (Pomniki metalowe-), Nagrobki metalowe, Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski
naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], Naprężanie (Zaciski do-), Narzędzia (skrzynki do-) z metalu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [chomątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z metalu], Nawijarki niemechaniczne
do węży giętkich metalowe, Nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, Nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, Nieelektryczne
urządzenia do zamykania okien, Nity metalowe, Numery domów
nieświecące, metalowe, Obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do beczek metalowe, Obudowy grobów metalowe,
Odrzwia metalowe, Ograniczniki drzwiowe metalowe, Ograniczniki
metalowe, Ogrodzenia metalowe, Okiennice metalowe, Okładziny
metalowe [budowlane], Okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], Okna metalowe, Okna skrzynkowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne)
metalowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia
metalowe do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia
stosowane w budownictwie, metalowe, Osłony do rur metalowe,
Osłony drzew, metalowe, Ościeżnice metalowe, Palety do transportu
wewnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Parkany metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, Plomby, uszczelki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie,
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, Płyty
do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystansowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (Gwoździe, hufnale do-), Podłogi metalowe,
Pojemniki [kasety, paki] metalowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki pływające metalowe, Pokrycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe
ścian [budownictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Progi metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], Przenośne struktury metalowe, Ptaszarnie
[konstrukcje metalowe], Pudełka z metali nieszlachetnych, Rolety
zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn],
Ruchome metalowe schody pokładowe dla pasażerów, Rudy metali,
Rury ściekowe metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okiennych,
Rygle okienne metalowe, Schody (Obudowy-) metalowe, Silosy metalowe, Skrobaczki do obuwia [umieszczone przed drzwiami],
Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki na narzędzia metalowe [puste],
Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], Słupy
ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegraficzne, metalowe, Sprężyny
[drobnica metalowa], Sprzączki z metali nieszlachetnych, Stajnie metalowe, Stele nagrobne metalowe, Stemple [podpory] metalowe,
Stojaki do beczek metalowe, Stopnie schodów metalowe, Sufity, metalowe, Szalunki do betonu metalowe, Szczęki imadeł metalowe,
Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkielety konstrukcyjne cieplarni z metalu [konstrukcje], Szkielety metalowe [budownictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia-) metalowe [budownictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łączenia przewodów,
metalowe, Śruby metalowe, Tablice rejestracyjne metalowe, Tablice
sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, Tabliczki
identyfikacyjne metalowe, Tace metalowe, Taśmy do związywania
metalowe, Trampoliny metalowe, Tubingi (Obudowy-) metalowe,
Uliczne kanały ściekowe metalowe, Urządzenie odstraszające ptaki
(Poruszane wiatrem-), metalowe, Uszczelki metalowe, Wangi [części
schodów] metalowe, Wanienki dla ptaków metalowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe,
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Wiązadła metalowe, Wiązadła metalowe do celów rolniczych, Wsporniki metalowe dla budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe,
Zamki do pojazdów metalowe, Zamki obrotowe do okien metalowe,
Zamki sprężynowe, Zamknięcia do pojemników metalowe, Zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], Zasuwy
do zamków, Zatrzaski metalowe, Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki
[wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe,
Zawiasy metalowe, Zawleczki z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (Materiały-)
do betonu, metalowe, Złącza metalowe do łańcuchów, Złączki rur
metalowe, Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe,
Żelazo (napinacze taśm-) [zaciski naprężające], Żyłki do wiązania metalowe, 7 Betoniarki, Bębny [części maszyn], Brony, Brzeszczoty pił
[części maszyn], Chłodnice do silników, Cylindry do maszyn, Części
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części
maszyn], Dławnice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mechaniczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, Drukarki 3D,
Dynama do rowerów, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządzenia
do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, Elektryczne
przyrządy do wyciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania okien,
Elektryczne urządzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze
do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych
[pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, Eżektory [wyrzutniki],
Filtry [części maszyn lub silników], Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne
[części maszyn], Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
budowlanych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, Gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, Giętarki, Gładziarki [maszyny], Głowice wiertarskie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki
[do nakrętek], Hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, Hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, Hydrauliczne urządzenia
do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, Instalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia pojazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe,
Kabestany, Kable sterownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny],
Kalandry, Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszynowych, Klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, Koła garncarskie,
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki [przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożowe, Kondensatory
pary [części maszyn], Koparki jednoczerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze
samowyładowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki [części maszyn], Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], Kurki
spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne [maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowania], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łuskarki ziarna, Manipulatory przemysłowe
[maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, Maszynowe koła
zamachowe, Maszynowy mechanizm przekładniowy, Maszyny dla
mleczarstwa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny do budowy dróg,
Maszyny do budowy torów kolejowych, Maszyny do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszyny
do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, Maszyny
do glazurowania, Maszyny do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kędzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny
do montażu rowerów, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskiego,
Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji masła, Maszyny
do produkcji papieru, Maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn,
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Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usuwania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wysysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożywczych, Maszyny
do wyżymania prania, Maszyny do zamykania butelek, Maszyny
do zszywania, Maszyny drenarskie, Maszyny drukarskie, Maszyny
dziewiarskie, Maszyny farbiarskie, Maszyny i urządzenia do prania
dywanów, elektryczne, Maszyny kopiące rowy [pługi], Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny na sprężone powietrze, Maszyny odlewnicze i do formowania, Maszyny podziałowe,
Maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, Maszyny rolnicze,
Maszyny rozpylające, Maszyny ssące do celów przemysłowych, Maszyny wirujące, Maszyny wydmuchowe, Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Miechy [części maszyn], Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów domowych, Młocarnie, Młotki
[części maszyn], Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż o napędzie
ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Młyny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Narzędzia
rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne
do przewodów giętkich, Nitownice [maszyny], Noże [części maszyn],
Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia do zgrzeblarek [części
maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Odkurzacze, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części maszyn],
Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkami, Pakowarki, Palniki gazowe
do cięcia, Palniki gazowe do lutowania, Paski klinowe do silników,
Pasy do maszyn, Pasy do podnośników, Pasy do prądnic, Pasy
do przenośników, Pasy do silników, Pierścienie o kulistej powierzchni
roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części maszyn], Pierścienie
tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napędzie innym niż ręczny, Pistolety
[narzędzia na naboje wybuchowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natryskowe do malowania, Pistolety pneumatyczne
do wytłaczania masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i załadunku
[FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne urządzenia do zamykania okien,
Pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki papieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Podgrzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi],
Podnośniki [urządzenia], Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki,
inne niż wyciągi narciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pompy
basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do instalacji
grzewczych, Pompy na sprężone powietrze, Pompy odśrodkowe,
Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarownicze, Pralki, Pralki uruchamiane monetą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, Przebijaki dziurkarek,
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Przecinarki
[obrabiarki], Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], Przekładnie
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych,
Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie,
inne niż do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, Przenośniki, Przesiewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (Instalacje do-), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy do polerowania butów,
elektryczne, Przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach
powietrznych, Przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy załadunkowe, Reduktory ciśnienia [części maszyn], Regulatory [części maszyn], Regulatory ciśnienia [części maszyn], Regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników
elektrycznych, Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty przemysłowe,
Robotyczne kombinezony w postaci egzoszkieletów, inne niż do celów medycznych, Rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Rozpylacze do ścieków,
Rozruszniki nożne do motocykli, Rozruszniki silników, Ruchome
chodniki, Ruchome schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne,
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Rury do kotłów [części maszyn], Separatory para-olej [odolejacze
pary], Sieczkarnie, Siewniki [maszyny], Silniki do łodzi, Silniki do poduszkowców, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Silniki na sprężone powietrze, Silniki napędowe,
inne niż do pojazdów lądowych, Silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki parowe, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Sita [maszyny lub części maszyn], Składarki [drukarstwo], Skraplacze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie biegów,
inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Smarownice [części maszyn],
Snopowiązałki, Sortownice, Spawarki gazowe, Spawarki łukowe,
Sprężarki do lodówek, Sprężarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Ssawki do odkurzaczy, Stojany [statory], Stoły do maszyn, Stoły
do pił [części maszyn], Strugarki wzdłużne, Suporty [części maszyn],
Suszarki wirowe [bez podgrzewania], Suwnice pomostowe, Szczotki
[części maszyn], Szczotki do odkurzaczy, Szczotki elektryczne,
Szczotki prądnic, Szczotki węglowe [elektryczność], Szpule [części
maszyn], Szycie (Maszyny do-), Śrubokręty elektryczne, Świdry wiertnicze [części maszyn], Tamborki do maszyn hafciarskich, Taśmy przylepne do kół pasowych, Tłoki do amortyzatorów, Tokarki, Torby
do odkurzaczy, Transportery pneumatyczne, Turbiny hydrauliczne,
Turbiny wiatrowe, Turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, Turbosprężarki, Tympany [części maszyn drukarskich], Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Ubijaki elektryczne, Uchwyty [części maszyn], Uchwyty do ostrzy [części maszyn], Uchwyty wiertarskie
[części maszyn], Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do czyszczenia
parowe, Urządzenia do malowania, Urządzenia do mycia naczyń stołowych, Urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich,
Urządzenia do szypułkowania [maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wulkanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia
do zbierania i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, Urządzenia mechaniczne
do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, Urządzenia
podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników,
Urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, Walcarki,
Walce do walcarki, Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn,
Wciągarki do sieci [rybołówstwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki
ręczne elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych, Wyciągi [dźwigi], Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki
[walcarki deseniujące], Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zawory
[części maszyn], Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, Zgrzeblarki, Zmotoryzowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, 35 Badania
w zakresie biznesu, Doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Ekonomiczne prognozy, Organizowanie targów handlowych,
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pokazy towarów, Pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji
importowo-eksportowych, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], Wyceny handlowe, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować poprzez katalogi, w sklepach i hurtowniach, poprzez Internet z: wyrobami budowlanymi, metalowymi,
z tworzyw sztucznych, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności: Altany konstrukcje z metalu, Balustrady metalowe, Barierki bezpieczeństwa na drogach metalowe, Barierki

Nr 11/2022

ochronne metalowe dla kolei, Baryłki [beczki] metalowe, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Belki stropowe metalowe, Biały metal, Blacha (Opakowania blaszane z białej-), Blacha [płyty, arkusze],
Blacha stalowa cienka, Boazeria metalowa, Bramki wejściowe kołowrotowe, Bramy metalowe, Brąz (Wyroby artystyczne z-), Bydło (Łańcuchy dla-), Cermetale [spieki metalowo-ceramiczne], Chlewy metalowe, Cyfry i litery [z metali nieszlachetnych] z wyjątkiem czcionek,
Dachowe rynny metalowe, Dachówki esówki metalowe, Dachówki
metalowe, Dachy (Pokrycia-) metalowe, Deflektory kominowe metalowe, Drabiny metalowe, Drabiny ze stopniami metalowymi, Drobne
wyroby metalowe, Drut kolczasty, Drut metalowy [z metali nieszlachetnych], Drut ze stali, Drzwi metalowe, Drzwi wahadłowe metalowe, Dystrybutory woreczków na psie odchody, mocowane, z metalu,
Dzwonki dla zwierząt, Dzwony i dzwonki, Dźwiękoszczelne budki
z metalu, przenośne, Dźwigary metalowe, Ekrany paleniskowe, Ekrany, siatki przeciw owadom metalowe, Emblematy do pojazdów metalowe, Etykiety metalowe, Folia aluminiowa, Folia cynowa [staniol],
Formy, Formy odlewnicze metalowe, Gałki [uchwyty] metalowe, Groby metalowe, Gwoździe, Gwoździe z szeroką główką [ćwieki], Gzymsy (Formy, odlewy-) metalowe, Gzymsy metalowe, Haki do wieszania
kotłów metalowe, Haki do wieszania ubrań, metalowe, Haki spinaczkowe z metalu [sprzęt wspinaczkowy], Harmonijkowe drzwi z metalu, Ind (In), Kabiny kąpielowe metalowe, Kabiny stosowane przy malowaniu za pomocą rozpylaczy, metalowe, Kabiny telefoniczne
metalowe, Kajdanki, Kanalizacja (Rury rozgałęźne do-) metalowe,
Kasetki na pieniądze [metalowe lub niemetalowe], Kasy pancerne,
Kasy pancerne [metalowe lub niemetalowe], Klamry [zaciski] metalowe, Klamry pasów maszynowych, metalowe, Klatki (Metalowe-) dla
dzikich zwierząt, Kłódki, Kołki do ścian, metalowe, Kołki metalowe,
Kołki metalowe do butów, Kołnierze metalowe, Kominowe trzony
metalowe, Kominy metalowe, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje
metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo], Konstrukcje nośne
szklarni, metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Kostka brukowa metalowa, Kosze metalowe, Kosze samowyładowcze [niemechaniczne] metalowe, Kowadła, Kowadła [przenośne], Kółka metalowe do kluczy, z metali nieszlachetnych, Kółka samonastawne
do mebli metalowe, Kratownice [kładki] metalowe, Kratownice metalowe, Kraty metalowe, Kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe,
Kule stalowe, Kurniki metalowe, Listwy metalowe, Listwy profilowane metalowe dla budownictwa, Lodowiska [konstrukcje metalowe],
Lut [twardy] (stopy na-), Lut ze srebra, Lut ze złota, Lutowanie (Drut
do-) metalowy, Lutowanie [twarde] (pręty do-) metalowe, Łańcuchy
metalowe, Łańcuchy zabezpieczające, metalowe, Łupki, płytki dachowe (Zaczepy do-) metalowe, Łuszczone pręty metalowe, Maszty
[słupy] metalowe, Maszty ze stali, Materiały konstrukcyjne metalowe,
Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Materiały zbrojeniowe do pasów maszynowych metalowe, Materiały zbrojeniowe do przewodów
rurowych, metalowe, Metalowe bransoletki identyfikacyjne, Metalowe butle [pojemniki] do sprężonego gazu lub skroplonego powietrza, Metalowe dozowniki na ręczniki, mocowane na stałe, Metalowe
drzwi pancerne, Metalowe drzwi składane, Metalowe kanistry, Metalowe kątowniki stalowe, Metalowe kołatki do drzwi, Metalowe kosze
dachowe do użytku w budownictwie, Metalowe maszty flagowe,
Metalowe maszty flagowe do trzymania w rękach, Metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, Metalowe obudowy kominkowe,
Metalowe opancerzenie z płyt, Metalowe paliki do roślin lub drzew,
Metalowe płytki ścienne, Metalowe podziałki [przegrody], Metalowe
pojemniki do wymiany oleju, Metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, Metalowe pokrycia dachów,
Metalowe rampy dla pojazdów, Metalowe rolki do okien, Metalowe
rury odpływowe, Metalowe ruszty do kominków, Metalowe taborety
ze schodkiem, Metalowe uchwyty do wanny, Metalowe urządzenia
do parkowania rowerów, Metalowe urządzenia zamykające do drzwi,
Metalowe wieszaki na torby, Metalowe wsporniki do mebli, Metalowe zasuwy do drzwi, Mieszanie zaprawy (Kastry do-) metalowe, Nadproża metalowe, Nagrobki (Pomniki metalowe-), Nagrobki metalowe, Nakrętki śrub z metalu, Napinacze drutu metalowe [zaciski
naprężające], Napinacze taśm metalowych [zaciski naprężające], Naprężanie (Zaciski do-), Narzędzia (skrzynki do-) z metalu [puste], Nasadki na laski metalowe, Nasadki na liny [chomątka] metalowe, Nasadki pierścieniowe na rękojeści [z metalu], Nawijarki niemechaniczne
do węży giętkich metalowe, Nieelektryczne dzwonki do drzwi z metalu, Nieelektryczne urządzenia do otwierania okien, Nieelektryczne
urządzenia do zamykania okien, Nity metalowe, Numery domów
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nieświecące, metalowe, Obejmy do przenoszenia ładunków, metalowe, Obręcze do beczek metalowe, Obudowy grobów metalowe,
Odrzwia metalowe, Ograniczniki drzwiowe metalowe, Ograniczniki
metalowe, Ogrodzenia metalowe, Okiennice metalowe, Okładziny
metalowe [budowlane], Okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane], Okna metalowe, Okna skrzynkowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Okucia do drzwi metalowe, Okucia do łóżek metalowe, Okucia do trumien metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne)
metalowe, Okucia metalowe, Okucia metalowe do mebli, Okucia
metalowe do okien, Okucia okienne (ozdobne), metalowe, Okucia
stosowane w budownictwie, metalowe, Osłony do rur metalowe,
Osłony drzew, metalowe, Ościeżnice metalowe, Palety do transportu
wewnętrznego metalowe, Palety załadowcze metalowe, Palniki metalowe, Panele akustyczne metalowe, Panele konstrukcyjne metalowe, Parkany metalowe, Platformy prefabrykowane metalowe, Plomby, uszczelki ołowiane, Płytki metalowe do użytku w budownictwie,
Płytki podłogowe metalowe, Płyty chodnikowe metalowe, Płyty
do drzwi metalowe, Płyty kotwiące, Płyty metalowe, Płyty pamiątkowe metalowe, Podkładki regulacyjne [dystansowe], Podkłady kolejowe, metalowe, Podkowy (Gwoździe, hufnale do-), Podłogi metalowe,
Pojemniki [kasety, paki] metalowe, Pojemniki do pakowania metalowe, Pojemniki metalowe [magazynowanie, transport], Pojemniki pływające metalowe, Pokrycia dachów, metalowe, Pokrycia metalowe
ścian [budownictwo], Pokrywy do włazów metalowe, Pomniki metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, Progi metalowe, Prowadnice do drzwi przesuwnych [z metalu], Przenośne struktury metalowe, Ptaszarnie
[konstrukcje metalowe], Pudełka z metali nieszlachetnych, Rolety
zewnętrzne metalowe, Rolki, bloki metalowe [inne niż do maszyn],
Ruchome metalowe schody pokładowe dla pasażerów, Rudy metali,
Rury ściekowe metalowe, Ruszty beleczkowe [w paleniskach otwartych], Rygle do klamek, zasuw, metalowe, Rygle do zasuw okiennych,
Rygle okienne metalowe, Schody (Obudowy-) metalowe, Silosy metalowe, Skrobaczki do obuwia [umieszczone przed drzwiami],
Skrzynki na listy metalowe, Skrzynki na narzędzia metalowe [puste],
Słupy metalowe, Słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], Słupy
ogłoszeniowe metalowe, Słupy telegraficzne, metalowe, Sprężyny
[drobnica metalowa], Sprzączki z metali nieszlachetnych, Stajnie metalowe, Stele nagrobne metalowe, Stemple [podpory] metalowe,
Stojaki do beczek metalowe, Stopnie schodów metalowe, Sufity, metalowe, Szalunki do betonu metalowe, Szczęki imadeł metalowe,
Szkieletowe rusztowania metalowe, Szkielety konstrukcyjne cieplarni z metalu [konstrukcje], Szkielety metalowe [budownictwo], Szklarnie przenośne metalowe, Szyldy metalowe, Szyny metalowe, Ścianki
z pali, metalowe [palisady], Ściany (pokrycia-) metalowe [budownictwo], Śledzie do namiotów metalowe, Śruby do łączenia przewodów,
metalowe, Śruby metalowe, Tablice rejestracyjne metalowe, Tablice
sygnalizacyjne nieświecące i niemechaniczne metalowe, Tabliczki
identyfikacyjne metalowe, Tace metalowe, Taśmy do związywania
metalowe, Trampoliny metalowe, Tubingi (Obudowy-) metalowe,
Uliczne kanały ściekowe metalowe, Urządzenie odstraszające ptaki
(Poruszane wiatrem-), metalowe, Uszczelki metalowe, Wangi [części
schodów] metalowe, Wanienki dla ptaków metalowe, Werandy metalowe [budownictwo], Wiatrowskazy [kurki dachowe] metalowe,
Wiązadła metalowe, Wiązadła metalowe do celów rolniczych, Wsporniki metalowe dla budownictwa, Zaciski do rur i kabli, metalowe,
Zamki do pojazdów metalowe, Zamki obrotowe do okien metalowe,
Zamki sprężynowe, Zamknięcia do pojemników metalowe, Zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], Zasuwy
do zamków, Zatrzaski metalowe, Zatyczki [korki] metalowe, Zatyczki
[wyroby żelazne], Zatyczki metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe,
Zawiasy metalowe, Zawleczki z metalu, Zawory [inne niż części maszyn] metalowe, Zbiorniki metalowe, Zbrojeniowe (Materiały-)
do betonu, metalowe, Złącza metalowe do łańcuchów, Złączki rur
metalowe, Znaki drogowe nieświecące, niemechaniczne, metalowe,
Żelazo (napinacze taśm-) [zaciski naprężające], Żyłki do wiązania metalowe, Betoniarki, Bębny [części maszyn], Brony, Brzeszczoty pił
[części maszyn], Chłodnice do silników, Cylindry do maszyn, Części
hamulcowe, inne niż do pojazdów, Czopy [części maszyn], Czyszczalnie złożone do ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie [części
maszyn], Dławnice [części maszyn], Długopisy do druku 3D, Dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mechaniczne, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier, Drukarki 3D,
Dynama do rowerów, Dziurkarki [maszyny], Dźwigi [urządzenia
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do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, Elektryczne
przyrządy do wyciągania gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia
do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania okien,
Elektryczne urządzenia do zamykania okien, Elektryczne wyciskacze
do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw sztucznych
[pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, Eżektory [wyrzutniki],
Filtry [części maszyn lub silników], Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki kondensacyjne
[części maszyn], Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
budowlanych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn
i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, Gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn rolniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, Giętarki, Gładziarki [maszyny], Głowice wiertarskie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki
[do nakrętek], Hydrauliczne urządzenia do otwierania drzwi, Hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, Hydrauliczne urządzenia
do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia drzwi, Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, Instalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia pojazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe,
Kabestany, Kable sterownicze do maszyn i silników, Kafary [maszyny],
Kalandry, Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów maszynowych, Klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, Koła garncarskie,
Koła maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki [przędzenie], Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożowe, Kondensatory
pary [części maszyn], Koparki jednoczerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części maszyn], Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze
samowyładowcze mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, Krajalnice do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki [części maszyn], Kubki udojowe do dojarek, Kultywatory [maszyny], Kurki
spustowe, Lampy lutownicze na gaz, Lance termiczne [maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki do lutowania], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łuskarki ziarna, Manipulatory przemysłowe
[maszyny], Maselnice, Maszynki do siekania mięsa, Maszynowe koła
zamachowe, Maszynowy mechanizm przekładniowy, Maszyny dla
mleczarstwa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny do budowy dróg,
Maszyny do budowy torów kolejowych, Maszyny do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszyny
do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, Maszyny
do glazurowania, Maszyny do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kędzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny
do montażu rowerów, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny do obróbki szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny do ostrzenia ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskiego,
Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji masła, Maszyny
do produkcji papieru, Maszyny do strzyżenia sierści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn,
Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usuwania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych, Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wysysania powietrza, Maszyny do wytwarzania past spożywczych, Maszyny
do wyżymania prania, Maszyny do zamykania butelek, Maszyny
do zszywania, Maszyny drenarskie, Maszyny drukarskie, Maszyny
dziewiarskie, Maszyny farbiarskie, Maszyny i urządzenia do prania
dywanów, elektryczne, Maszyny kopiące rowy [pługi], Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny na sprężone powietrze, Maszyny odlewnicze i do formowania, Maszyny podziałowe,
Maszyny przemysłowe do produkcji papierosów, Maszyny rolnicze,
Maszyny rozpylające, Maszyny ssące do celów przemysłowych, Maszyny wirujące, Maszyny wydmuchowe, Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Miechy [części maszyn], Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów domowych, Młocarnie, Młotki
[części maszyn], Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki
do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż o napędzie
ręcznym, Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki kuchenne, elektryczne, Młyny [maszyny], Młyny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn do szycia, Narzędzia [części ma-
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szyn], Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Narzędzia
rolnicze, inne niż o napędzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne
do przewodów giętkich, Nitownice [maszyny], Noże [części maszyn],
Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia do zgrzeblarek [części
maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Odkurzacze, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony
maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części maszyn],
Ostrza do kosiarek, Ostrza do sieczkami, Pakowarki, Palniki gazowe
do cięcia, Palniki gazowe do lutowania, Paski klinowe do silników,
Pasy do maszyn, Pasy do podnośników, Pasy do prądnic, Pasy
do przenośników, Pasy do silników, Pierścienie o kulistej powierzchni
roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części maszyn], Pierścienie
tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napędzie innym niż ręczny, Pistolety
[narzędzia na naboje wybuchowe], Pistolety dozujące klej, elektryczne, Pistolety natryskowe do malowania, Pistolety pneumatyczne
do wytłaczania masy uszczelniającej, Płuczkarki, Pługi, Pługi do usuwania darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca, inne niż do pojazdów, Pływające punkty produkcji, przechowywania i załadunku
[FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi, Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne urządzenia do zamykania okien,
Pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, Podajniki [części maszyn], Podajniki papieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Podgrzewacze wody [części maszyn], Podnośniki [dźwigi],
Podnośniki [urządzenia], Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki,
inne niż wyciągi narciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urządzenia] elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, Pompy [części maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pompy
basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do instalacji
grzewczych, Pompy na sprężone powietrze, Pompy odśrodkowe,
Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarownicze, Pralki, Pralki uruchamiane monetą, Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prądnice prądu stałego, Prowadnice do maszyn, Przebijaki dziurkarek,
Przeciągarki [ciągarki] do metalu, Przecinaki do maszyn, Przecinarki
[obrabiarki], Przecinarki łukowe, Przegrzewacze [kotły], Przekładnie
do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych,
Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie,
inne niż do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, Przenośniki, Przesiewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (Instalacje do-), Przetrząsacze do siana, Przędzarki, Przyrządy do polerowania butów,
elektryczne, Przyrządy do przenoszenia ładunków na poduszkach
powietrznych, Przyrządy do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy załadunkowe, Reduktory ciśnienia [części maszyn], Regulatory [części maszyn], Regulatory ciśnienia [części maszyn], Regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników i silników
elektrycznych, Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty przemysłowe,
Robotyczne kombinezony w postaci egzoszkieletów, inne niż do celów medycznych, Rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Rozpylacze do ścieków,
Rozruszniki nożne do motocykli, Rozruszniki silników, Ruchome
chodniki, Ruchome schody, Rurowe przenośniki pneumatyczne,
Rury do kotłów [części maszyn], Separatory para-olej [odolejacze
pary], Sieczkarnie, Siewniki [maszyny], Silniki do łodzi, Silniki do poduszkowców, Silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Silniki na sprężone powietrze, Silniki napędowe,
inne niż do pojazdów lądowych, Silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki parowe, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Sita [maszyny lub części maszyn], Składarki [drukarstwo], Skraplacze powietrzne, Skrobaki do czyszczenia rur, Skrzynie biegów,
inne niż do pojazdów lądowych, Skrzynie korbowe do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Smarownice [części maszyn],
Snopowiązałki, Sortownice, Spawarki gazowe, Spawarki łukowe,
Sprężarki do lodówek, Sprężarki doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Ssawki do odkurzaczy, Stojany [statory], Stoły do maszyn, Stoły
do pił [części maszyn], Strugarki wzdłużne, Suporty [części maszyn],
Suszarki wirowe [bez podgrzewania], Suwnice pomostowe, Szczotki
[części maszyn], Szczotki do odkurzaczy, Szczotki elektryczne,
Szczotki prądnic, Szczotki węglowe [elektryczność], Szpule [części
maszyn], Szycie (Maszyny do-), Śrubokręty elektryczne, Świdry wiertnicze [części maszyn], Tamborki do maszyn hafciarskich, Taśmy przylepne do kół pasowych, Tłoki do amortyzatorów, Tokarki, Torby
do odkurzaczy, Transportery pneumatyczne, Turbiny hydrauliczne,
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Turbiny wiatrowe, Turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, Turbosprężarki, Tympany [części maszyn drukarskich], Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Ubijaki elektryczne, Uchwyty [części maszyn], Uchwyty do ostrzy [części maszyn], Uchwyty wiertarskie
[części maszyn], Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do czyszczenia
parowe, Urządzenia do malowania, Urządzenia do mycia naczyń stołowych, Urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich,
Urządzenia do szypułkowania [maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wulkanizacji, Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia
do zbierania i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, Urządzenia mechaniczne
do nawijania, Urządzenia odkamieniające do kotłów, Urządzenia
podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników,
Urządzenia przeładunkowe do załadunku i wyładunku, Walcarki,
Walce do walcarki, Walce drogowe, Wałki drukarskie do maszyn,
Wciągarki do sieci [rybołówstwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników, Węże do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszyny] do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki
ręczne elektryczne, Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/
śmietany, Wkłady do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych, Wyciągi [dźwigi], Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki
[walcarki deseniujące], Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zawory
[części maszyn], Zawory ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, Zgrzeblarki, Zmotoryzowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, 40 Chromowanie,
Cynowanie, Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie litograficzne,
Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, Drukowanie zdjęć,
Frezowanie, Grawerowanie, Heblowanie materiałów, Informacje
o obróbce materiałów, Kowalstwo, Lutowanie, Magnesowanie, Młynarstwo, Niklowanie, Niszczenie odpadów i śmieci, Obróbka [przetwarzanie] odpadów, Obróbka drewna, Obróbka metali, Odlewanie
metali, Odpuszczanie metali, Piaskowanie, Piłowanie materiałów,
Pokrywanie kadmem, Polerowanie materiałami ściernymi, Powlekanie galwaniczne, Powlekanie metalu, Pozłacanie, Recykling odpadów i śmieci, Składanie materiałów na zamówienie dla osób trzecich,
Sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu
[przetwarzanie], Spalanie śmieci i odpadów, Srebrzenie, Szlifowanie,
Ścieranie, Ścinanie i obróbka drewna, Trasowanie laserem, Usługi
spawalnicze, Usuwanie warstw nawierzchniowych, Wykonywanie
kopii kluczy, Złocenie.

(111) 348916
(220) 2021 07 02
(210) 531131
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 30
(732) KĘPKA-WASYLÓW MIRA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WZMACNIAKI-KROKI KU RELACJI
(510), (511) 16 Drukowane materiały dydaktyczne, broszury dotyczące gier, broszury drukowane, czasopisma branżowe drukowane,
materiały edukacyjne drukowane, materiały ilustracyjne drukowane,
materiały szkoleniowe drukowane, ulotki informacyjne, dyplomy,
drukowane książki dla dzieci, książki do malowania, książki do rysowania, książki edukacyjne, podręczniki edukacyjne, książki religijne,
obwoluty papierowe na książki, okładki książek, okładki na zeszyty
ćwiczeń, plakaty reklamowe, programy drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje reklamowe, papierowe materiały dydaktyczne,
banery wystawowe wykonane z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, bloczki do notowania, bloki papierowe, chorągiewki
papierowe, obwoluty, papier firmowy, proporczyki z papieru, pudełka z papieru, segregatory, skoroszyty, tablice ogłoszeniowe z kartonu
lub papieru, teczki papierowe, zakładki do stron, zaproszenia, zeszyty, znaczki, 28 Zabawki, lalki, pluszowe misie i inne zwierzaki, ubrania
i akcesoria dla lalek i pluszowych zabawek, puzzle, gry, plansze edukacyjne, 41 Organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
wychowawczych, szkoleniowych, edukacja, nauczanie, informacje
o edukacji, nauczaniu, instruktaże, klubowe usługi-nauczanie, nauczanie religii, organizowanie, prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny edukacji, publikowanie
książek, pisanie tekstów innych niż reklamowe, scenariusze, publikacje elektroniczne on-line książek, periodyków, artykułów, publikacje
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elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, usługi trenera osobistego, usługi szkół, wyższych
uczelni, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji, kształcenia,
pomoc dydaktyczna w nauczaniu, edukacji.

(111) 348917
(220) 2021 07 02
(210) 531136
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 30
(732) KĘPKA-WASYLÓW MIRA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BŁOGOSŁAWIĄCA KOMUNIKACJA
(510), (511) 16 Drukowane materiały dydaktyczne, broszury dotyczące gier, broszury drukowane, czasopisma branżowe drukowane,
materiały edukacyjne drukowane, materiały ilustracyjne drukowane,
materiały szkoleniowe drukowane, ulotki informacyjne, dyplomy,
drukowane książki dla dzieci, książki do malowania, książki do rysowania, książki edukacyjne, podręczniki edukacyjne, książki religijne,
obwoluty papierowe na książki, okładki książek, okładki na zeszyty
ćwiczeń, plakaty reklamowe, programy drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje reklamowe, papierowe materiały dydaktyczne,
banery wystawowe wykonane z papieru, banery wystawowe wykonane z kartonu, bloczki do notowania, bloki papierowe, chorągiewki
papierowe, obwoluty, papier firmowy, proporczyki z papieru, pudełka z papieru, segregatory, skoroszyty, tablice ogłoszeniowe z kartonu
lub papieru, teczki papierowe, zakładki do stron, zaproszenia, zeszyty, znaczki, 28 Zabawki, lalki, pluszowe misie i inne zwierzaki, ubrania
i akcesoria dla lalek i pluszowych zabawek, puzzle, gry, plansze edukacyjne, 41 Organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych,
wychowawczych, szkoleniowych, edukacja, nauczanie, informacje
o edukacji, nauczaniu, instruktaże, klubowe usługi-nauczanie, nauczanie religii, organizowanie, prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny edukacji, publikowanie
książek, pisanie tekstów innych niż reklamowe, scenariusze, publikacje elektroniczne on-line książek, periodyków, artykułów, publikacje
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, usługi trenera osobistego, usługi szkół, wyższych
uczelni, poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji, kształcenia,
pomoce dydaktyczne w nauczaniu, edukacji.
(111) 348918
(220) 2021 05 12
(210) 528924
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) FUNDACJA ZIELONEJ DOLINY ODRY I WARTY, Górzyca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wyspy życia
(540)

(591) czarny, szary, beżowy, żółty, biały
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25,
29.01.15, 26.01.02, 26.01.03
(510), (511) 42 Badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 348919
(220) 2021 07 16
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) WIŚNIEWSKI MICHAŁ, Łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) redadler

(210) 531621
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(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony, biały, czarny
(531) 03.07.17, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.14
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, 16 Materiały drukowane, 25 Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież, 26 Dodatki do odzieży,
artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami
głowy, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 38 Usługi transmisyjne, 41 Produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, Usługi wydawnicze, Usługi wynajmu związane
ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Usługi w zakresie gry w pokera.
(111) 348920
(220) 2021 09 16
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 27
(732) RADCZAK JAKUB, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AJRFabrications
(540)

(210) 534040

(591) szary
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.11, 27.05.19, 29.01.11
(510), (511) 6 Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, Metalowe osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC, Metalowe kanały wentylacyjne, Metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, Przewody wentylacyjne z metalu, Kratki wentylacyjne z metalu,
Metalowe kratki wentylacyjne do budynków, Kanały metalowe
na rury wentylacyjne, Kanały wentylacyjne z metalu do budynków,
Ujścia dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, Wywietrzniki [otwory
wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, Metalowe kratki wentylacyjne do zakładania w drzwiach, Przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Kratki wentylacyjne (z metalu)
do montowania w oknach, Przewody klimatyzacyjne metalowe,
Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, Metalowe konstrukcje budowlane, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje stalowe,
Zbiorniki (metalowe-) [konstrukcje], Cokoły (metalowe) [konstrukcje],
Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Altany [Konstrukcje metalowe], Altanki [konstrukcje metalowe], Modułowe konstrukcje metalowe, Metalowe kioski [konstrukcje], Skrzynie [konstrukcje metalowe],
Rampy metalowe [konstrukcje], Pomost roboczy [konstrukcje], Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Półki metalowe [konstrukcje], Wieże
[konstrukcje metalowe], Przenośne konstrukcje metalowe, Oranżerie
metalowe [konstrukcje], Konstrukcje stalowe [budownictwo], Metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], Dzielniki przestrzeni [konstrukcje] metalowe, Metalowe konstrukcje izolujące dźwięk, Konstrukcje
budowlane z metalu, Przenośne stojaki metalowe [konstrukcje], Metalowe konstrukcje nośne szklarni, Metalowe konstrukcje nośne cieplarni, Przenośne konstrukcje z metalu, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Metalowe rampy załadowcze [konstrukcje],
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Szkielety ramowe konstrukcji metalowych [budownictwo], Wiaty
przystankowe [konstrukcje] z metalu, Wiaty rowerowe [konstrukcje]
z metalu, Dachy z metalu na konstrukcje, Modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], Platformy budowlane [konstrukcje]
z metalu, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Boksy dla koni [konstrukcje] z metalu,
Metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe do budowli), Boksy [konstrukcje] z metalu dla zwierząt, Regały [konstrukcje] z metalu do podpierania rur, Regały [konstrukcje] z metalu do podpierania kabli,
Ruchome ścianki działowe wykonane z metalu [konstrukcje], Prefabrykowane, metalowe konstrukcje ścian zawierające izolację z wełny
mineralnej, Rusztowania budowlane z metalu, Materiały metalowe
na rusztowania budowlane, 11 Kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych, Okapy do urządzeń wentylacyjnych, Przepustnice do instalacji wentylacyjnych, Terminale wentylacyjne, Instalacje wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne, Wyciągi
wentylacyjne dymu, Wyciągi wentylacyjne do pary, Wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], Przemysłowe urządzenia wentylacyjne,
Urządzenia wentylacyjne do pojazdów, Okapy wentylacyjne
do kuchni, Okapy wentylacyjne do piekarników, Wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, Okapy wentylacyjne do kuchenek, Instalacje wentylacyjne do kuchni, Wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, Urządzenia
wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, Instalacje wentylacyjne
[klimatyzacja] do pojazdów, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych,
Kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów wyciągowych,
Agregaty klimatyzacyjne, Aparatura i instalacje chłodnicze, Czyste
komory [instalacje sanitarne], Chłodnicze instalacje do tytoniu, Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy,
Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje do filtrowania powietrza,
Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje grzewcze, Instalacje
i urządzenia do suszenia, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory do klimatyzacji, Filtry do klimatyzacji, Domowe instalacje klimatyzacyjne, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, Centralne urządzenia
klimatyzacyjne, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Okienne urządzenia do klimatyzacji, Filtry elektryczne do klimatyzacji, Przenośne
urządzenia do klimatyzacji, Wentylatory osiowe do klimatyzacji,
Urządzenia klimatyzacyjne do statków, Instalacje klimatyzacyjne
do samochodów, Urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, Okapy
do urządzeń klimatyzacyjnych, Wirniki [części instalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], Klimatyzacja w pojazdach (Instalacje
do-), Klimatyzacja do użytku w transporcie, Wentylatory z silnikiem
do klimatyzacji, Instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego,
Urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowego, Urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Połączone urządzenia
grzewcze i klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, Urządzenia klimatyzacyjne montowane
w oknach, Instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, Dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, Filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, Grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, Centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Urządzenia klimatyzacyjne do użytku w pojazdach, Centralne instalacje klimatyzacyjne
do celów domowych, Pokrycia do wentylacji [części instalacji klimatyzacyjnych], Klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji,
Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, Systemy HVAC do pojazdów
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Panele klimatyzacyjne
do użytku w chłodniach [pomieszczeniach chłodzących], Urządzenia
nawilżające do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Wężownice [części instalacji destylacyjnych, grzewczych lub
chłodniczych], 19 Osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe,
Osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów
HVAC, Kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Niemetalowe dachowe otwory wentylacyjne, Niemetalowe otwory wentylacyjne w ziemi, Niemetalowe kratki wenty-
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lacyjne do budynków, Niemetalowe rury wentylacyjne do budynków,
Niemetalowe przewody wentylacyjne okien dachowych, Ujścia
dymu [otwory wentylacyjne], nie z metalu, Przewody do klimatyzacji, niemetalowe, Niemetalowe konstrukcje samonośne, Niemetalowe zbiorniki [konstrukcje], Konstrukcje budowlane, niemetalowe, Altany [konstrukcje niemetalowe], Prefabrykowane konstrukcje
niemetalowe, Postumenty niemetalowe [konstrukcje], Podstawy,
niemetalowe [konstrukcje], Konstrukcje przenośne niemetalowe,
Segmentowe konstrukcje, niemetalowe, Niemetalowe zbiorniki zasobnikowe [konstrukcje], Niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, Kioski [konstrukcje nie z metalu], Zagrody [konstrukcje], niemetalowe dla zwierząt, Zbiorniki na wodę, niemetalowe [konstrukcje],
Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe konstrukcje inżynierii wodno-lądowej, Konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, Ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, 20 Kratki wentylacyjne niemetalowe do mocowania
w oknach, Kratki wentylacyjne niemetalowe do mocowania
w drzwiach, 42 Projektowanie konstrukcji, Projektowanie konstrukcji
kratownic przestrzennych, Projektowanie ramowych konstrukcji
przestrzennych, Rysowanie konstrukcji, Opracowywanie projektów
technicznych, Opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Badania i opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie budowlane, Projektowanie systemów inżynierii
budowlanej, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne dotyczące systemów formowania metali, Usługi architektoniczne i inżynieryjne,
Usługi inżynieryjne dotyczące systemów operowania metalem, Usługi inżynieryjne i w zakresie architektury, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi inżynieryjne w zakresie analizy
konstrukcji.

(111) 348921
(220) 2021 09 16
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 27
(732) RADCZAK JAKUB, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) insanix INNOVATIVE HVAC SOLUTIONS
(540)

(210) 534041

(591) niebieski, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.11,
29.01.12
(510), (511) 6 Przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, Metalowe osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC, Metalowe kanały wentylacyjne, Metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, Przewody wentylacyjne z metalu, Kratki wentylacyjne z metalu,
Metalowe kratki wentylacyjne do budynków, Kanały metalowe
na rury wentylacyjne, Kanały wentylacyjne z metalu do budynków,
Ujścia dymu [otwory wentylacyjne] z metalu, Wywietrzniki [otwory
wentylacyjne] z metalu dla budownictwa, Metalowe kratki wentylacyjne do zakładania w drzwiach, Przewody metalowe do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, Kratki wentylacyjne (z metalu)
do montowania w oknach, Przewody klimatyzacyjne metalowe,
Przewody metalowe do instalacji klimatyzacyjnych, 11 Kanały dymowe do urządzeń wentylacyjnych, Okapy do urządzeń wentylacyjnych, Przepustnice do instalacji wentylacyjnych, Terminale wentylacyjne, Instalacje wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne, Wyciągi
wentylacyjne, Wyciągi wentylacyjne dymu, Przemysłowe urządzenia
wentylacyjne, Wyciągi [wentylacyjne lub klimatyzacyjne], Wyciągi
wentylacyjne do pary, Urządzenia wentylacyjne do pojazdów, Okapy
wentylacyjne do kuchni, Okapy wentylacyjne do piekarników, Wyciągi wentylacyjne do zamrażarek, Okapy wentylacyjne do kuchenek,
Instalacje wentylacyjne do kuchni, Wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną, Urządzenia wentylacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, Instalacje wentylacyjne [klimatyzacja] do pojazdów, Instalacje i urządzenia
wentylacyjne [klimatyzacyjne], Dmuchawy elektryczne do celów
wentylacyjnych, Kratki wentylacyjne będące częścią wentylatorów
wyciągowych, Agregaty klimatyzacyjne, Aparatura i instalacje chłodnicze, Czyste komory [instalacje sanitarne], Chłodnicze instalacje
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do tytoniu, Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, Instalacje chłodnicze do cieczy, Instalacje do chłodzenia mleka, Instalacje do filtrowania powietrza, Instalacje do ogrzewania wodnego, Instalacje
grzewcze, Instalacje grzewcze do cieczy, Instalacje grzewcze do powietrza, Instalacje grzewcze do roztworów azotanowych, Instalacje
grzewcze do użytku przemysłowego, Instalacje grzewcze do użytku
wraz z paliwami gazowymi, Instalacje grzewcze na gaz, Instalacje
grzewcze o obiegu zamkniętym, Instalacje grzewcze pod dywanami,
Instalacje grzewcze zamontowane w oknach, Instalacje i urządzenia
grzewcze, Przemysłowe instalacje grzewcze, Instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, Elektryczne instalacje grzewcze, Instalacje
i urządzenia do suszenia, Instalacje klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne, Wentylatory do klimatyzacji, Filtry do klimatyzacji, Domowe instalacje klimatyzacyjne, Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Instalacja klimatyzacyjna do pojazdów, Centralne urządzenia
klimatyzacyjne, Centralne instalacje klimatyzacyjne, Okienne urządzenia do klimatyzacji, Filtry elektryczne do klimatyzacji, Przenośne
urządzenia do klimatyzacji, Wentylatory osiowe do klimatyzacji,
Urządzenia klimatyzacyjne do statków, Instalacje klimatyzacyjne
do samochodów, Urządzenia klimatyzacyjne do pojazdów, Okapy
do urządzeń klimatyzacyjnych, Wirniki [części instalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], Klimatyzacja w pojazdach (Instalacje
do-), Klimatyzacja do użytku w transporcie, Wentylatory z silnikiem
do klimatyzacji, Instalacje klimatyzacyjne do użytku komercyjnego,
Urządzenia klimatyzacyjne do użytku handlowego, Urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, Połączone urządzenia
grzewcze i klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń mieszkalnych, Urządzenia klimatyzacyjne montowane
w oknach, Instalacje klimatyzacyjne do celów domowych, Dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, Filtry powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych, Grzejniki [do przemysłowych celów klimatyzacyjnych], Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Instalacje klimatyzacyjne do użytku w rolnictwie, Centralne instalacje klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Urządzenia klimatyzacyjne do użytku w pojazdach, Centralne instalacje klimatyzacyjne
do celów domowych, Pokrycia do wentylacji [części instalacji klimatyzacyjnych], Klimatyzacja do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych, Filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji,
Miejscowo uruchamiane urządzenia klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji klimatyzacyjnych, Systemy HVAC do pojazdów
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Panele klimatyzacyjne
do użytku w chłodniach [pomieszczeniach chłodzących], Urządzenia
nawilżające do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje do wentylacji, Kurtyny powietrzne
do wentylacji, Przenośne urządzenia do wentylacji, Rozpraszacze
ciepła do urządzeń do wentylacji, Dmuchawy do wentylacji zasilane
elektrycznie, Filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, Wiatraki
napędzane silnikiem do wentylacji, Wirniki powietrzne do wentylacji, Wentylatory turbinowe [aparatura do wentylacji], Wentylatory
do systemów wentylacji, Urządzenia do wentylacji, Urządzenia i instalacje do wentylacji, 19 Osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, Osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów HVAC, Kanały [dukty] niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, Niemetalowe dachowe otwory wentylacyjne,
Niemetalowe otwory wentylacyjne w ziemi, Niemetalowe kratki
wentylacyjne do budynków, Niemetalowe rury wentylacyjne do budynków, Niemetalowe przewody wentylacyjne okien dachowych,
Ujścia dymu [otwory wentylacyjne], nie z metalu, Przewody do klimatyzacji, niemetalowe, Kanały z materiałów niemetalowych
do przesyłania powietrza do wentylacji, 37 Montaż i naprawa instalacji grzewczych, Montaż instalacji na placach budowy, Budowa i konserwacja rurociągów, Czyszczenie i naprawa kotłów, Dezynfekcja,
Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Instalowanie i naprawa
pieców, Czyszczenie kominów, Instalacja, konserwacja i naprawa
urządzeń klimatyzacyjnych, Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów
inżynierii wodno-lądowej, Nadzór budowlany na miejscu, Nadzór
budowlany w zakresie projektów inżynierii wodno-lądowej, Nadzór
nad robotami budowlanymi, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Instalacja i naprawa rurociągów, Instalacja, naprawa i konserwacja podgrzewaczy powietrza, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja, naprawa i konserwacja
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sprzętu grzewczego, Instalacja, naprawa i konserwacja obiektów
i sprzętu pomieszczeń czystych, Naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, Renowacja instalacji elektrycznych, Usługi
w zakresie instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców instalacji
elektrycznych, Instalacja urządzeń do klimatyzacji do czystych pomieszczeń [clean room], Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie oraz
naprawa systemów klimatyzacyjnych, Instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, Modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, Naprawa
i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa lub konserwacja
urządzeń klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], Naprawa lub
konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Odnawianie instalacji klimatyzacyjnych, Regularne serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, Udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Usługi czyszczenia sprzętu klimatyzacyjnego, Usługi uszczelniania otworów
wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, Usługi wykonawców
w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, Układanie kabli, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi elektryków, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu hydraulicznego, Usługi hydrauliczne, Usługi
szczelinowania hydraulicznego, Usługi w zakresie szczelinowania
hydraulicznego, Wiercenie studni, Wiercenie studni wodnych, Wiercenie studni wodnych i szybów naftowych, Budowa szybów wentylacyjnych, Instalacja urządzeń wentylacyjnych, Usługi czyszczenia
przewodów wentylacyjnych, Instalacja systemów do wentylacji
i usuwania kurzu, Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji,
Modernizacja instalacji do wentylacji budynków, Regularne serwisowanie urządzeń do wentylacji, Naprawa urządzeń do wentylacji, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), 40 Wypożyczanie urządzeń chłodniczych, Udzielanie informacji dotyczących wypożyczania
urządzeń do klimatyzacji, Wypożyczanie urządzeń klimatyzacyjnych,
42 Badania i opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie projektów technicznych, Opracowywanie projektów technicznych do projektów budowlanych, Prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem
naturalnych źródeł energii, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Projektowanie budowlane, Projektowanie systemów
inżynierii budowlanej, Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Projektowanie i planowanie techniczne rurociągów w dziedzinie gazu, wody i wody ściekowej, Projektowanie i planowanie
techniczne systemów kanalizacyjnych, Projektowanie i planowanie
techniczne elektrowni, Projektowanie i planowanie techniczne
oczyszczalni wody, Projektowanie techniczne, Projektowanie techniczne i doradztwo, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne dla
branży gazowniczej, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii
środowiskowej, Usługi inżynieryjne dla osób trzecich, Usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu ziemnego,
Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, Usługi inżynieryjne związane z systemami transportu gazu i zaopatrzenia
w gaz, Usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia
w energię, Audyt energetyczny.

(111) 348922
(220) 2018 02 13
(210) 482313
(151) 2021 12 06
(441) 2021 08 16
(732) Apple Inc., Cupertino (US)
(540) (znak słowny)
(540) FACE ID
(510), (511) 9 klawiatury, myszy, podkładki pod mysz, drukarki, napędy dyskowe i dyski twarde, baterie, ładowarki, folie ochronne
przystosowane do ekranów komputerowych, ekranów telefonów
komórkowych oraz smartfonów, folie ochronne przystosowane
do ekranów komputerowych, ekranów telefonów komórkowych
oraz smartfonów, części i akcesoria do komputerów, peryferiów
komputerowych, telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń
elektronicznych, ubieralnych urządzeń elektronicznych, smartfonów, inteligentnych okularów, słuchawek dousznych, słuchawek,
odtwarzaczy audio i wideo oraz rejestratorów, telewizorów i dekoderów, okładek, toreb, etui, rękawów ochronnych, pasków i smyczy
do komputerów, telefonów komórkowych, przenośnych urządzeń
elektronicznych, ubieralnych urządzeń elektronicznych, inteligent-
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nych zegarków, inteligentnych okularów, słuchawek dousznych, słuchawek, dekoderów i rejestratorów oraz odtwarzaczy audio i video,
kijki do robienia selfie, ładowarki do papierosów elektronicznych,
urządzenia krawieckie do zaznaczania rąbków, piorunochrony, elektrolity, gaśnice, owoskopy [prześwietlarki jaj], gwizdki do przywoływania psów, magnesy dekoracyjne, .

(111) 348923
(220) 2020 07 20
(210) 514955
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 30
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, takich jak: targi,
koncerty, konferencje, kongresy, zawody sportowe, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie,
publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych,
takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej,
Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo
specjalistyczne w zakresie reklamy, outdoor-reklama zewnętrzna
prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach,
takich jak: tablice reklamowe, billboardy, citylighty, słupy ogłoszeniowe, nośniki zamocowane na wiatach przystankowych, tablice
elektroniczne, telebimy itp., Sprzedaż biletów, 41 Organizowanie
i obsługa wydarzeń związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką-targów, koncertów, konferencji, kongresów, zawodów sportowych,
pokazów lotniczych, gal, bankietów, spotkań biznesowych, festynów, wydarzeń dedykowanych szerokiej publiczności, wydarzeń dla
dzieci i młodzieży, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów.
(111) 348924
(220) 2020 07 20
(210) 514958
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 30
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA
(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, takich jak: targi,
koncerty, konferencje, kongresy, zawody sportowe, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie,
publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych,
takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie urzą-
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dzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej,
Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo
specjalistyczne w zakresie reklamy, outdoor-reklama zewnętrzna
prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach,
takich jak: tablice reklamowe, billboardy, citylighty, słupy ogłoszeniowe, nośniki zamocowane na wiatach przystankowych, tablice
elektroniczne, telebimy itp., Sprzedaż biletów, 41 Organizowanie
i obsługa wydarzeń związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką-targów, koncertów, konferencji, kongresów, zawodów sportowych,
pokazów lotniczych, gal, bankietów, spotkań biznesowych, festynów, wydarzeń dedykowanych szerokiej publiczności, wydarzeń dla
dzieci i młodzieży, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów.

(111) 348925
(220) 2020 07 20
(210) 514959
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 30
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA
(540)

(591) ciemnożółty
(531) 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, takich jak: targi,
koncerty, konferencje, kongresy, zawody sportowe, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie,
publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych,
takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej,
Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo
specjalistyczne w zakresie reklamy, outdoor-reklama zewnętrzna
prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach,
takich jak: tablice reklamowe, billboardy, citylighty, słupy ogłoszeniowe, nośniki zamocowane na wiatach przystankowych, tablice
elektroniczne, telebimy itp., Sprzedaż biletów, 41 Organizowanie
i obsługa wydarzeń związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką-targów, koncertów, konferencji, kongresów, zawodów sportowych,
pokazów lotniczych, gal, bankietów, spotkań biznesowych, festynów, wydarzeń dedykowanych szerokiej publiczności, wydarzeń dla
dzieci i młodzieży, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów.
(111) 348926
(220) 2020 07 20
(210) 514960
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 30
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, takich jak: targi,
koncerty, konferencje, kongresy, zawody sportowe, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie,
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publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych,
takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej,
Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo
specjalistyczne w zakresie reklamy, outdoor-reklama zewnętrzna
prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach,
takich jak: tablice reklamowe, billboardy, citylighty, słupy ogłoszeniowe, nośniki zamocowane na wiatach przystankowych, tablice
elektroniczne, telebimy itp., Sprzedaż biletów, 41 Organizowanie
i obsługa wydarzeń związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką-targów, koncertów, konferencji, kongresów, zawodów sportowych,
pokazów lotniczych, gal, bankietów, spotkań biznesowych, festynów, wydarzeń dedykowanych szerokiej publiczności, wydarzeń dla
dzieci i młodzieży, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów.

(111) 348927
(220) 2020 07 20
(210) 514961
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 30
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA
(540)

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, takich jak: targi,
koncerty, konferencje, kongresy, zawody sportowe, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie,
publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych,
takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej,
Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo
specjalistyczne w zakresie reklamy, outdoor-reklama zewnętrzna
prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach,
takich jak: tablice reklamowe, billboardy, citylighty, słupy ogłoszeniowe, nośniki zamocowane na wiatach przystankowych, tablice
elektroniczne, telebimy itp., Sprzedaż biletów, 41 Organizowanie
i obsługa wydarzeń związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką-targów, koncertów, konferencji, kongresów, zawodów sportowych,
pokazów lotniczych, gal, bankietów, spotkań biznesowych, festynów, wydarzeń dedykowanych szerokiej publiczności, wydarzeń dla
dzieci i młodzieży, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów.

(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, takich jak: targi,
koncerty, konferencje, kongresy, zawody sportowe, spotkania biznesowe, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, Przygotowywanie,
publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych,
takich jak: katalogi targowe, plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej,
Pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, Doradztwo
specjalistyczne w zakresie reklamy, outdoor-reklama zewnętrzna
prezentowana na specjalnie do tego przeznaczonych nośnikach,
takich jak: tablice reklamowe, billboardy, citylighty, słupy ogłoszeniowe, nośniki zamocowane na wiatach przystankowych, tablice
elektroniczne, telebimy itp., Sprzedaż biletów, 41 Organizowanie
i obsługa wydarzeń związanych z kulturą, edukacją lub rozrywką-targów, koncertów, konferencji, kongresów, zawodów sportowych,
pokazów lotniczych, gal, bankietów, spotkań biznesowych, festynów, wydarzeń dedykowanych szerokiej publiczności, wydarzeń dla
dzieci i młodzieży, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów.

(111) 348929
(220) 2020 07 06
(210) 515601
(151) 2021 12 21
(441) 2021 07 12
(732) WOJCIESZOWIANKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wojcieszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRSKA WODA ŹRÓDLANA WOJCIESZOWIANKA MONSIEUR
STANISLAS TRADYCJA JAKOŚCI OD 1969 ROKU
(540)

(591) biały, szary, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 woda źródlana niegazowana .
(111) 348930
(220) 2020 07 16
(210) 516131
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 16
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU,
Łowicz (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Łowicz 1906 Yoghurt Drink natural
(540)

(111) 348928
(220) 2020 07 20
(210) 514963
(151) 2021 12 21
(441) 2021 08 30
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mtp GRUPA
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
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(591) ciemnoniebieski, biały, szary, zielony, żółty, czerwony,
jasnopomarańczowy, niebieski, jasnożółty, czarny
(531) 02.03.04, 08.03.25, 19.03.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 29 wyroby z mleka, jogurty.
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(111) 348931
(220) 2020 07 27
(210) 516465
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) SEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) protomaker
(510), (511) 40 drukowanie 3D, obróbka metali, obróbka drewna,
obróbka materiałów ceramicznych, obróbka materiałów z tworzyw
sztucznych, obróbka wyrobów włókienniczych i tkanin, obróbka materiałów wiązką laserową, obróbka materiałów strumieniem wody,
obróbka materiałów plazmą, obróbka materiałów skrawaniem, obróbka materiałów CNC.
(111) 348932
(220) 2020 09 10
(210) 518211
(151) 2021 12 01
(441) 2021 05 31
(732) KULBACKI SŁAWOMIR HYDROBLOKER, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIG Dyfuzyjna Iniekcja Grawitacyjna
(540)

(111) 348934
(220) 2021 03 19
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 02
(732) JZO SPÓŁKA AKCYJNA, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SENSEO
(540)

Nr 11/2022
(210) 526431

(591) turkusowy, niebieski, ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Soczewki optyczne okularowe.
(111) 348935
(220) 2021 05 28
(151) 2021 11 03
(441) 2021 07 19
(732) KOWALEWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIDES AGAINST INTELLECTUS
(540)

(210) 529673

(591) niebieski, jasnoniebieski
(531) 01.15.15, 01.15.21, 29.01.04
(510), (511) 17 izolacje przeciwwilgociowe budynków, zaprawy izolacyjne, izolacyjne materiały, uszczelniające materiały.
(111) 348933
(220) 2020 11 13
(210) 520912
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dancing, salon, ulica
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

(531) 02.09.25, 24.15.01, 27.05.01
(510), (511) 16 Obrazy artystyczne, Obrazy, Obrazy i zdjęcia, Akwarele [skończone obrazy], Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy],
Obrazy [malarstwo], oprawione lub nie.
(111) 348936
(220) 2021 06 22
(210) 530638
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) S-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mirków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MANUSILVER
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne, Dietetyczna
żywność i substancje do celów leczniczych, Preparaty farmaceutyczne, antyseptyki, cukierki do celów leczniczych, biologiczne
preparaty do celów medycznych, leki dla ludzi, pastylki do celów
farmaceutycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, witaminowe preparaty, lecznicze zioła, preparaty
wspomagające leczenie, 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, Protezy kończyn, oczu
i zębów, Artykuły ortopedyczne, Materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, Aparatura, instrumenty i artykuły medyczne, 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne,
Przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, Metale szlachetne,
wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, ogólnie wyroby
jubilerskie, zegary i zegarki, 30 Kawa, herbata, kakao i substytuty
kawy, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa, Drożdże, proszek
do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy (przyprawy), Przyprawy, Lód,
Artykuły spożywcze pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania, jak również środki do polepszania walorów
smakowych artykułów spożywczych.
(111) 348937
(220) 2021 06 30
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) CHYŁA BŁAŻEJ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUANTUM MEDIA GROUP

(210) 530908
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(540)

(591) czarny, granatowy, biały, niebieski, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 02.09.23, 26.13.01
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Badania rynku do celów reklamowych, Badania rynku i analizy biznesowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie
i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów
na reklamy, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, Produkcja filmów reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez
przygotowywanie reklam, Reklama, w tym promowanie produktów
i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami
i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wynajem tablic do celów
reklamowych, 40 Drukowanie, Drukowanie 3D, Drukowanie cyfrowe,
Drukowanie książek, Drukowanie offsetowe, Drukowanie reklam,
Drukowanie szablonów, Drukowanie wzorów, Drukowanie zdjęć,
Drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób
trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, 42 Projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie.
(111) 348938
(220) 2021 06 30
(210) 530961
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlce (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(540)

(591) czarny, jasnobrązowy, ciemnobrązowy
(531) 19.03.01, 14.03.03, 19.07.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Preparaty
do produkcji napojów alkoholowych, Cydr.
(111) 348939
(220) 2021 07 13
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) WEBER MATEUSZ, Władysławów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WEBE

(210) 531496
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(510), (511) 11 Instalacje sanitarne, Elektryczne instalacje sanitarne,
Instalacje sanitarne przenośne, Śluzy [instalacje sanitarne], Instalacje
i aparatura sanitarne, Instalacje do celów sanitarnych, Rury wodociągowe do instalacji sanitarnych, Tuleje będące częściami instalacji
sanitarnych, Rury ściekowe do instalacji sanitarnych, Kurki do rurociągów, Zawory do rur, Metalowe rury faliste [części instalacji sanitarnych], Zawory do kontroli poziomu [cieczy] jako części do instalacji
sanitarnych, Czyste komory [instalacje sanitarne], Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, 17 Membrany
i półprzetworzone syntetyczne materiały filtrujące, Rury giętkie, Rury
giętkie niemetalowe, Uszczelnienia z tworzyw sztucznych, Uszczelnienia prętów, Materiał uszczelniający do formowania uszczelnień.

(111) 348940
(220) 2021 07 16
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) SONDAJ SYLWESTER, Marciszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THANK YOU
(540)

(210) 531606

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 Paliwa, Paliwa samochodowe, Paliwa gazowe, Paliwa
płynne, Paliwa stałe, Paliwa węglowodorowe, Paliwa mineralne, Paliwa ze źródeł biologicznych, Stałe paliwa tlenowe, Paliwa z ropy naftowej.
(111) 348941
(220) 2020 11 13
(210) 520924
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Muzyczna poczta UKF
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami,
kasety wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16
dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze,
kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38
usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
redagowanie tekstów pisanych, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.
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(111) 348942
(220) 2020 11 17
(151) 2021 12 22
(441) 2021 03 15
(732) SZAFRAŃSKA ALEKSANDRA, Myszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) L’ola Bianka POLSKI PRODUCENT ODZIEŻY
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 521044

(591) szary, ciemnoszary, różowy, biały, ciemnoróżowy
(531) 17.02.01, 17.02.02, 09.01.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 16 materiały drukowane, papier i karton, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów
tekstylnych, 25 części odzieży, obuwia i nakryć głowy, odzież, 26
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy kółek lub łańcuszka).
(111) 348943
(220) 2020 11 18
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 09
(732) TRUST US SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRUST Contract Furniture
(540)

(210) 521063

(591) szary, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble oraz wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych, meble drewniane i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, meble tapicerowane, meble sypialne, meble ogrodowe, zewnętrzne meble, meble biurowe, meble metalowe, meble szkolne,
meble skórzane, meble kuchenne, meble wielofunkcyjne, meble
biurowe, meble łazienkowe, meble sklepowe, barki, biurka, bufety
ruchome, dekoracje przestawne wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie,
drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, łóżeczka
dla małych dzieci, wysokie krzesła dla dzieci, dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki z drewna, wosku
lub tworzyw sztucznych, fotele, gabloty, poduszki, kanapy, stojaki
na kapelusze, kartoteki-meble, półki do kartotek, kasety drewniane
lub z tworzyw sztucznych takie jak: szkatułki, pudełka drewniane,
pudełka z tworzyw sztucznych, skrzynki drewniane, kasety do ekspozycji biżuterii, kojce dla dzieci, kołyski, komody, konstrukcje
drewniane łóżka, stojaki meblowe, kółka samonastawne do mebli
niemetalowe, kredensy, kredensy kuchenne, krzesła, podpory pod
książki-meble, kwietniki, ławy, łóżka, łóżka wodne nie do celów
leczniczych, materace, materace sprężynowe do łóżek, przegrody
drewniane do mebli, wykończeniowe elementy plastikowe do mebli,
półki meblowe, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy
do mebli, stojaki na parasole, parawany, plecionki ze słony z wyjątkiem mat, podnóżki, popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, posągi z drewna, wosku, gipsu, pościel, oprócz bielizny
pościelowej, półki biblioteczne, pulpity-meble, lustra-meble, ramy
do obrazów, listwy do ram obrazów, regały, siedzenia, sofy, stoliki,
stoliki kawowe, stoliki nocne, stoliki salonowe, stoliki pod umywalkę, stoliki przyścienne z szufladami, stoliki komputerowe, blaty, stoły,
stoły do masażu, stoły metalowe, szafki na akta, szafki na ręczniki,
szafki niemetalowe do przechowywania żywności, szezlongi, taborety, toaletki, wózki meblowe, zagłówki, wałki, wieszaki na ubrania,
zasłony dekoracyjne z koralików, żaluzje do wnętrz oraz elementy
do zasłon i zasłony do wnętrz, rolety do okien, kosze ozdobne ze słomy, plecionki ze słomy z wyjątkiem mat, szkatułki z korka, tablice
korkowe, 35 organizowanie wystaw i targów handlowych do celów
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handlowych i reklamowych związanych z meblami, artykułami wyposażenia wnętrz dla domu, w tym wyposażenia jadalni, kuchni,
łazienki, dekoracji, dywanów, oświetlenia, tekstyliów, zegarów, wyrobów z korka, wyrobów ze słomy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów, w szczególności mebli, wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, artykułów wyposażenia wnętrz dla domu,
w tym wyposażenia jadalni, kuchni, łazienki, dekoracji, dywanów,
tekstyliów, zegarów, wyrobów z korka, wyrobów ze słomy pozwalające nabywcom swobodnie je oglądać i kupować w szczególności
w sklepach detalicznych, w tym wielkopowierzchniowych, hurtowniach, za pośrednictwem Internetu, 37 usługi montażu mebli, usługi
montażu kuchni, montaż mebli na wymiar, montaż stojaków i półek,
montaż wyposażenia kuchennego, montaż mebli w sklepach, tapicerowanie mebli, malowanie mebli, lakierowanie mebli, konserwacja
i naprawa mebli, 40 stolarstwo meblowe, produkcja mebli na zamówienie, produkcja mebli na zamówienie i według specyfikacji osób
trzecich, 42 projektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych,
projektowanie wnętrz budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
planowanie i projektowanie kuchni, projektowanie łazienek, projektowanie rozmieszczenia biur, projektowanie rozmieszczenia mebli
biurowych, projektowanie wyposażenia sklepów, projektowanie
przestrzeni biurowych, projektowanie umeblowania, projektowanie
restauracji, projektowanie wnętrz komercyjnych, projektowanie centrów handlowych, projektowanie wystroju wnętrz sklepów, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów.

(111) 348944
(220) 2020 11 19
(210) 521093
(151) 2021 12 09
(441) 2021 08 23
(732) REALYOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RealYOU
(540)

(591) biały, beżowy, szary
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi.
(111) 348945
(220) 2020 12 02
(210) 521674
(151) 2021 05 12
(441) 2021 01 25
(732) GÓRECKA GABRIELA DOM POGRZEBOWY, Mysłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985
(540)

(531) 27.07.01, 07.03.02, 07.11.25
(510), (511) 19 grobowce (pomniki) niemetalowe, grobowce podziemne (krypty) niemetalowe, ogrodzenia niemetalowe grobów
lub nagrobków, figurki i statuetki z kamienia, betonu lub marmuru,
groby niemetalowe, wyroby kamieniarskie, marmur, nagrobki, płyty
nagrobne niemetalowe, tablice nagrobkowe niemetalowe, pomniki
nagrobkowe niemetalowe, stele nagrobkowe niemetalowe, popiersia z kamienia, betonu lub marmuru, posągi z kamienia, betonu lub
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marmuru, 20 statuetki z drewna, gipsu lub z tworzyw sztucznych,
trumny, urny pogrzebowe, osprzęt niemetalowy do trumien, 39
usługi transportu samochodowego, 45 usługi kremacyjne, usługi
pogrzebowe, usługi w zakresie balsamowania, usługi przechowywania zwłok, organizowanie ceremonii pogrzebowych, wypożyczanie
akcesoriów do ceremonii pogrzebowych.

(111) 348946
(220) 2020 12 07
(210) 521874
(151) 2021 12 02
(441) 2021 08 16
(732) TUROWSKI DAWID, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Clever Fleet
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, usługi outsourcingu
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi outsourcingu
w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą,
nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, administrowanie i zarządzanie
działalnością gospodarczą, zarządzanie planami dotyczącymi preferowanych dostawców, zarządzanie flotą transportową [dla osób
trzecich], zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], zarządzanie
firmą [na rzecz osób trzecich], zarządzanie działalnością gospodarczą
[dla osób trzecich], usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla
osób trzecich], zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz osób
trzecich, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym
zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym
zakresie, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie firm handlowych i firm usługowych, zbieranie i analizy informacji i danych
związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, doradztwo
biznesowe, usługi doradztwa biznesowego, doradztwo dotyczące
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich,
doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie efektywności biznesowej, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu
i dostaw, usługi doradztwa w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, sporządzanie raportów biznesowych, analizy
i raporty statystyczne, przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych i handlowych, sporządzanie raportów dotyczących projektów w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie raportów ekonomicznych, sporządzanie raportów handlowych,
sporządzanie raportów gospodarczych, raporty i badania rynkowe,
raporty z analiz rynkowych, aukcje samochodowe, usługi w zakresie
rejestracji samochodów, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akceso-
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riów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części
samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, dostarczanie informacji za pośrednictwem
Internetu na temat sprzedaży samochodów, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw
handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej związanej z pojazdami osobowymi, usługi sprzedaży hurtowej związanej z pojazdami osobowymi.

(111) 348947
(220) 2020 12 14
(210) 522175
(151) 2021 12 09
(441) 2021 08 23
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Niedźwiady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLD SHIPMAN WHISKY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje destylowane, whisky.
(111) 348948
(220) 2020 12 23
(210) 522598
(151) 2021 12 20
(441) 2021 09 06
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOLDEN MARKETING CONFERENCE
(540)

(591) ciemnozłoty, czarny, jasnoszary, jasnozłoty, szary, złoty
(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie imprez wystawienniczych w celach
handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe,
przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi, programy, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, ulotki, pomoc
w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, sprzedaż czasu antenowego
podczas konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
forów, debat, paneli dyskusyjnych, organizacja sesji merytorycznych
i reklamowych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa
wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów związanych z kulturą, edukacją, gospodarką lub rozrywką, usługi wydawnicze.
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(111) 348949
(220) 2020 12 23
(210) 522599
(151) 2021 12 20
(441) 2021 09 06
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ART OF COLOR
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie imprez wystawienniczych w celach
handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe,
przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi, programy, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, ulotki, pomoc
w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, sprzedaż czasu antenowego
podczas konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
forów, debat, paneli dyskusyjnych, organizacja sesji merytorycznych
i reklamowych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa
wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów związanych z kulturą, edukacją, gospodarką lub rozrywką, usługi wydawnicze.
(111) 348950
(220) 2020 12 23
(210) 522601
(151) 2021 12 20
(441) 2021 09 06
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOVE MOBILITY & VEHICLES
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 organizowanie imprez wystawienniczych w celach
handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi reklamowe,
przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja, uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi, programy, plakaty, druki,
prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne, ulotki, pomoc
w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, sprzedaż czasu antenowego
podczas konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów,
forów, debat, paneli dyskusyjnych, organizacja sesji merytorycznych
i reklamowych, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 organizowanie i obsługa
wystaw oraz konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów związanych z kulturą, edukacją, gospodarką lub rozrywką, usługi wydawnicze.
(111) 348951
(151) 2021 12 07

(220) 2020 12 30
(441) 2021 08 23

(210) 522832
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(732) WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pomorze Zachodnie
(540)

(591) szary, jasnozielony, ciemnozielony, żółty, jasnoniebieski,
niebieski, ciemnoniebieski
(531) 24.17.20, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów, w tym
biżuteria, sztućce, breloczki, pieczęcie, emblematy, figurki z metali
nieszlachetnych, klucze, pojemniki metalowe w tym pudełka metalowe, emblematy do pojazdów metalowe, 9 automaty biletowe, dyski do rejestracji danych, dyski kompaktowe, w tym audio-wideo oraz
komputerowe w tym CD-ROM, CD-RW, dyski magnetyczne, magnetyczne nośniki danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, filmy
(błony) naświetlone, karty magnetyczne, nagrane dyski kompaktowe (audio-video), nagrania, kasety magnetofonowe i video, diapozytywy, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci pamięci komputerowej, wydawnictwa elektroniczne, 14 breloczki do kluczy
ozdobne, monety i medale okolicznościowe, spinki do krawatów, figurki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, 16 wyroby do pakowania i przechowywani,
dekoracyjne, biurowe oraz piśmiennicze z papieru i kartonu, afisze,
plakaty, akwarele, albumy, artykuły biurowe, atlasy, bilety, w tym bilety komunikacji miejskiej, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, druki, dzienniki, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, foldery, folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
formularze, fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, karty pocztowe,
katalogi, koperty, komiksy, książki, magazyny, mapy geograficzne,
materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki reklamowe, nalepki, notatniki, notesy, odbitki fotograficzne, odbitki kserograficzne,
odbitki (skany), odbitki (slajdy), plany, pocztówki, przewodniki, przybory do pisania, publikacje, ramki na fotografie, reprodukcje graficzne, rozkłady i repertuary godzinowe, skrypty, sztandary papierowe,
szyldy z papieru lub z tektury, śpiewniki, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, torby do pakowania z papieru, wydawnictwa kartograficzne w zakresie map, atlasów i przewodników, wydawnictwa papierowe, wyroby papiernicze i introligatorskie, zakładki
do książek, znaczki pocztowe, 18 wyroby galanteryjne ze skóry i imitacji skór, pudełka ze skóry lub imitacji skóry, sakwy ze skóry lub imitacji skóry, laski, parasole i parasolki, pokrowce na parasole, walizki,
torby, w tym torby na zakupy, torby nie zawarte w innych klasach,
smycze, plecaki, 20 meble, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, nieprzetworzone lub
półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, 21 przybory oraz pojemniki kuchenne
i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt
do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, 22 liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, żagle, torby
do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały
do obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury
gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały
włókiennicze i ich zamienniki, 24 tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki
i przedmioty do zabawy, sprzęt do gier wideo, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, 35 usługi agencji informacji handlowej, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, w tym
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w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług
dla osób trzecich, public relations, kreowanie wizerunku firm, usług,
towarów i gminy, usługi w zakresie reklamy, mianowicie: rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, takich jak: ulotek,
prospektów, druków, próbek i innych gadżetów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, nośników reklamowych i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych, usługi reklamowe z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja gospodarcza gminy i podmiotów
powiązanych z gminą, w tym: promocja sprzedaży, promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług lokalnych, promowanie rolnictwa
ekologicznego oraz jego produktów w szczególności produktów regionalnych, promowanie wyrobów sztuki regionalnej, usługi promocji
w zakresie imprez rozrywkowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, sportowych, historycznych, patriotycznych,
rocznicowych oraz usług promocji miasta organizowane lub współorganizowane przez miasto, usługi promocji w zakresie wydawnictw
i nagrań na kasetach i płytach CD/DVD oraz innych formach przekazu
elektronicznego, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań
na kasetach i płytach CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicznego w celu promocji miasta i gminy, organizowanie giełd, aukcji
i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych
i reklamowych, nadzór, zarządzanie i administrowanie wystawami,
giełdami, aukcjami pokazami, targami i konkursami, organizowanie
i prowadzenie przetargów, usługi przedstawicielskie na rzecz podmiotów gospodarczych, współpraca z podmiotami gospodarczymi
w zakresie wytwarzania produktów regionalnych, oferowanie
do sprzedaży i sprzedaż produktów żywnościowych, produktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć głowy, obuwia, pamiątek, upominków,
gadżetów o charakterze reklamowym, flag, sztandarów i proporców
reklamowych, bielizny stołowej, biżuterii, książek, albumów i innych
wydawnictw papierowych i elektronicznych, wyrobów papierniczych i introligatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, figurek,
breloków, ciupag, także jako produkty lokalne, regionalne lub towary promujące miasto i gminę, w sklepach detalicznych, hurtowniach,
na targach, w drodze sprzedaży wysyłkowej, w drodze sprzedaży
z użyciem środków telekomunikacyjnych i informatycznych, także
poprzez sieć komputerową, projektowanie materiałów, ogłoszeń,
gadżetów i upominków reklamowych, 36 dzierżawa nieruchomości,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości biurowych, zarządzanie i nadzór nad majątkiem gminnym
oraz nad majątkiem podmiotów powiązanych z gminą, analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo i informacja finansowa, w tym pomoc
w ocenie zdolności kredytowej jednostek powiązanych z samorządem gminnym, inwestycje kapitałowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne poprzez organizowanie giełd, aukcji, wystaw, konkursów,
koncertów, spektakli, balów, seminariów, zjazdów i innych imprez,
izby rozrachunkowe, 39 transport, informacja o transporcie, usługi
kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazynów, organizowanie wycieczek,
usługi osób towarzyszących podróżnym, usługi pilotów wycieczek,
pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, transport rzeczny, transport samochodowy, transport statkami,
spacerowe rejsy statkami, wynajmowanie statków, rejsy statkami
wycieczkowymi, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu,
transport kolejowy, transport pasażerski, transport podróżnych, organizowanie wycieczek, organizowanie wycieczek morskich, organizowanie wycieczek turystycznych, organizowanie wycieczek
ze zwiedzaniem, organizowanie, rezerwacja i planowanie wycieczek,
wypraw i wycieczek krajoznawczych, organizowanie wycieczek
z przewodnikiem, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie wagonów kolejowych, zwiedzanie turystycz-
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ne, usługi biur podróży, turystyka [zwiedzanie], usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi przewodników
turystycznych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacyjne dla
wycieczek, informacja turystyczna, 41 usługi w zakresie udzielania
informacji o: edukacji, imprezach rozrywkowych, imprezach kulturalnych, imprezach naukowych, imprezach edukacyjnych, o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie
organizacji wypoczynku, działalność kulturalna w tym: usługi muzeów i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury, usługi
organizowania, prowadzenia i realizacji spektakli, a także prowadzenia i obsługi festiwali z dziedziny kultury, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, uroczystości okolicznościowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, konkursów piękności, organizowanie imprez rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć i loterii, organizowanie i prowadzenie koncertów, rezerwacja miejsc na spektakle,
usługi dystrybucji biletów na wydarzenia rozrywkowe, usługi związane z organizacją wypoczynku, działalność sportowa w tym organizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego
z wyjątkiem pojazdów, wynajmowanie stadionów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, w tym wykonywanie fotoreportaży, pisanie tekstów, innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi wydawnicze, w tym
publikowanie książek i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe oraz wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne w żłobkach, przedszkolach i szkołach, 42 wzornictwo przemysłowe.

(111) 348952
(220) 2021 01 27
(210) 523751
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAMY TO
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interaktywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym
PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory,
Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlo-
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wych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywanie Informacji o działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej
i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej,
sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży:
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki,
torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji,
Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych,
Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu
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telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie
informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych www, Dostarczanie dostępu do plików
w formacie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu
za pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, Usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji Interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania odtwarzania dźwięku i obrazu,
Dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
Usługi wydawnicze: publikowanie książek I innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, Usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych,
Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowywanie
ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace
badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych
(wynajem komputerów), Hosting i administracja serwerów internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych.

(111) 348953
(220) 2021 01 27
(210) 523753
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAJEMNICA ZAWODOWA
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania
dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, Zapisane nośniki obrazu i dźwięku, Gry komputerowe, Interaktywne gry komputerowe, Gry elektroniczne, Urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
Nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, Odbiorniki telewizyjne i radiowe, Odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, Urządzenia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, Zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, Zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych-rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku twardym
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PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (osobisty rejestrator obrazu), Programy komputerowe, Programy komputerowe
umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup towarów
za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, Programy
do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystosowane
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem komputerowym, Programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji,
Urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompresowanej, Anteny radiowe i telewizyjne, Urządzenia do zapisywania, zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków i zapisu wideo w postaci plików w formacie elektronicznym, Aparaty telefoniczne, Monitory,
Komputery i urządzenia towarzyszące, Komputery przystosowane
do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w systemie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 Usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż
miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu,
Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji,
kina, Internetu, Usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw handlowych/reklamowych, Usługi badania opinii publicznej, badania rynku
mediów i reklamy, Udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, Pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności
gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
Sporządzanie ekspertyz dotyczących działalności gospodarczej
i handlowej, Usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej,
sklepu wysyłkowego oraz sklepu internetowego, usługi sprzedaży:
programów telewizyjnych, filmów, audycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w przenośnych odtwarzaczach
obrazu i dźwięku, zapisanych nośników obrazu i dźwięku, gier komputerowych, Interaktywnych gier komputerowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu,
informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorników
telewizyjnych i radiowych, odbiorników telewizyjnych i radiowych
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzeń do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierających zestaw do odbioru telewizji,
zestawów aparaturowych zawierających dekoder i Interaktywną
przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwiękowych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism,
gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia
wnętrz, Usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych towarów
z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: apaszki
jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki. bloczki kartek
samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki,
daszki, długopisy, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje
dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i torebki,
torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki, wody perfumowane i perfumy,
worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji,
Usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, Usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, Usługi: emisji telewi-
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zyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku,
obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, Usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, Usługi telekomunikacyjne
spersonalizowane-zakres dostępu do treści informacyjnych i usług
indywidualnie określonych dla każdego abonenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do operatora w celu
wyboru: usług, uczestniczenia w grach, konkursach, głosowaniach
i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywaniem informacji od i do klienta, Usługi telekomunikacyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, Usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem
wyboru spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, Usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych,
Umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, Udzielanie
informacji i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych
usług, Dostarczanie dostępu do Internetu, Wynajem miejsca na strony www, Usługi poczty elektronicznej, Organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych www, Dostarczanie dostępu do plików
w formacie elektronicznym w Internecie, Dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, Wynajem urządzeń do odbioru, retransmisji i nadawania sygnału
telewizyjnego i radiowego, odbiorników radiowych i telewizyjnych,
urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, Zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych
z i do sieci lokalnej jak również umożliwianie dostępu do Internetu
za pośrednictwem tej sieci, Umożliwianie dostępu do krajowych
I międzynarodowych serwisów i portali internetowych, Usługi udostępniania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 Usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, Dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
Dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, Usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, Usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, Usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Internet, Usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, Usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
Usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej, Usługi
obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, 42 Opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych,
Usługi projektowe, doradcze, konsultacyjne, informacyjne i rozwojowe dotyczące oprogramowania komputerowego, Opracowywanie
ekspertyz, opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, Prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych-prace
badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, Opracowywanie
i przekazywanie prognoz pogody, Usługi kawiarenek internetowych
(wynajem komputerów), Hosting i administracja serwerów internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania
operacyjnego online nie do pobrania do sieci i serwerów komputerowych.

(111) 348954
(220) 2009 11 04 K
(210) 525755
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 05
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tropical crusta sticks
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(540)

(531) 03.09.01, 27.05.01
(510), (511) 31 Produkty i preparaty do hodowli ryb i krewetek, Pokarm dla ryb i krewetek, w tym suszony i liofilizowany pokarm naturalny, Pokarm dla ryb i krewetek zawierający preparaty odżywcze
(nie do celów medycznych).
(111) 348955
(220) 2021 02 03
(210) 524009
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 26
(732) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ekobohaterzy
(510), (511) 35 Reklama i promocja w celu podnoszenia poziomu
świadomości ekologicznej społeczeństwa, Reklama i promocja
w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej online, Reklama
i promocja w celu aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju, Reklama i promocja w celu aktywizacji
społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem strony internetowej online, Kampanie marketingowe
w celu podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa za pośrednictwem strony internetowej online, 41 Doradztwo
zawodowe, edukacja, fotografia, organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, wystaw, lekcji edukacyjnych, Organizowanie, obsługa i prowadzenie konkursów, zawodów,
gier, Seminaria edukacyjne, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji, danych i innych treści tekstowych, graficznych, dźwiękowych lub/i obrazowych dla celów edukacyjnych lub rozrywkowych,
Usługi wydawnicze, Usługi edukacyjne i rozrywkowe zawierające
treści medialne, multimedialne, wideo, filmy, rysunki, obrazy, tekst,
fotografie, gry, treści generowane przez użytkownika, treści audio
i związane z nimi informacje przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksy reklamowe,
Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie druków
w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie arkuszy informacyjnych, dokumentów, czasopism, czasopism internetowych,
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Informacja o edukacji, Organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, usługi rozrywki i nauczania, Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ekologią, testy edukacyjne,
Webquesty, Testy wiedzy wymagającej znalezienia informacji w Internecie.
(111) 348956
(220) 2021 02 01
(151) 2021 12 09
(441) 2021 08 23
(732) GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEBELS
(540)

(210) 524018

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego
oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w związku
ze sprzedażą: mebli, luster, lamp, dywanów i innych produktów związanych z wyposażeniem mieszkań, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 348957
(151) 2021 12 09

(220) 2021 02 01
(441) 2021 08 23

(210) 524020
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(732) GRUPA CHROBRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEBELS
(510), (511) 35 Usługi w zakresie handlu detalicznego, hurtowego oraz
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w związku ze sprzedażą mebli, luster, lamp, dywanów i innych produktów związanych
z wyposażeniem mieszkań, Prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 348958
(220) 2021 02 22
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 23
(732) CHAJDAS JAKUB, Łódź (PL);
GAWLAK MICHAŁ, Łódź (PL);
OWCZAREK PIOTR, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CGO LEGAL COUNSELING
(540)

(210) 525072

(591) biały, jasnozielony, szary
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi prawne, doradztwo prawne, Pomoc prawna
przy tworzeniu umów, Kompilacja informacji prawnych, Dostarczanie informacji prawnych, Usługi radców prawnych oraz adwokatów,
Uwierzytelnianie dokumentów prawnych, Usługi asystentów prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Udzielanie informacji dotyczących usług
prawnych, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, Badania [wyszukiwanie]
w zakresie informacji prawnych, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące
zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi
komornicze (usług prawne), Badania prawne, Doradztwo prawne,
Usługi informacji prawnej, Usługi wsparcia prawnego, Usługi monitorowania prawnego, Porady prawne zastępstwo procesowe,
Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, Usługi arbitrażowe, Usługi w zakresie mediacji, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi arbitrażu,
mediacji i rozstrzygania sporów. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 348959
(220) 2021 04 30
(210) 525820
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) TORŁOP TOMASZ, JACHIMOWICZ RAFAŁ DIETY OD
BROKUŁA PÓŁNOC SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Diety od Brokuła
(510), (511) 5 Suplementy diety dla ludzi, Przekąski w postaci dietetycznych preparatów spożywczych bogatych w proteiny, Preparaty
witaminowe, 29 Produkty spożywcze, mięso i wyroby mięsne, ryby,
drób i dziczyzna, Owoce i warzywa konserwowe, suszone i gotowane,
Koncentraty, Galaretki, dżemy, sosy owocowe, Produkty mleczne, jogurty, koktajle mleczne, substytuty mleka i produkty na ich bazie, jaja,
mleko i wyroby z mleka, Oleje jadalne i tłuszcze, Przeciery z owoców
i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, oleje jadalne, pyłek kwiatowy do celów spożywczych, białko
dla ludzi, Konserwy i dania gotowe na bazie mięsa, ryb, drobiu lub dziczyzny, Dania przygotowane na bazie warzyw, Żywność ekologiczna
pochodzenia zwierzęcego, Gotowe dania warzywne, z makaronu,
z ryżu, z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, ryb, drobiu, Gotowe dania składające się głównie z warzyw, Sałatki warzywne,
Sałatki owocowe, Żywność przygotowana z ryb, Bekon, Białka jajek,
Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion (Preparaty do produkcji-), Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe,
Chipsy ziemniaczane, Confity z kaczki, Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek (Konserwowy-), Daktyle, Drób, Dziczyzna, Dżem imbiro-
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wy, Dżemy, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki,
Galaretki owocowe, Galarety mięsne, Groszek konserwowy, Grzyby
konserwowane, Guacamole [pasta z awokado], Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus [pasta z ciecierzycy], Imbir kandyzowany, Imbir
marynowany, Imbir, konserwowany, Jadalne suszone kwiaty, Jagody,
konserwowane, Jaja, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Kefir [napój mleczny], Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski
w cieście, Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle jajeczne bezalkoholowe,
Koktajle mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa,
Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Miąższ owoców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko,
Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko skondensowane, Mleko sojowe, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych,
Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne z przewagą mleka,
Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Nasiona słonecznika
przetworzone, Nasiona, przetworzone, Olej rzepakowy jadalny, Olej
słonecznikowy do celów spożywczych, Olej sojowy spożywczy, Olej
z oliwek jadalny, Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje
spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Omlety, Orzechy aromatyzowane, Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy ziemne przetworzone, Owoce
gotowane, Owoce konserwowane, Owoce przetworzone, Papryka
konserwowana, Pasta z cukinii, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty
do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet
z wątróbki, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane,
Płatki ziemniaczane, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Przecier
jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne,
Ratatouille, Rodzynki, Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Satay, Ser twarogowy, Skórki owocowe, Smażone placuszki
twarogowe, Smażone ziemniaki (placki ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany,
Spożywczy olej sezamowy, Szynka, Śledzie, nieżywe, Śmietana [produkty mleczarskie], Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub warzyw], Tłuszcze jadalne, Tofu, Trufle konserwowane, Warzywa gotowane, Warzywa przetworzone, Warzywa
suszone, White pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], Wieprzowina,
Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, Wywar, bulion, Yuba [skórka z tofu], Zupy, Żywność przygotowywana z ryb, 30 Batony zbożowe,
Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burrito, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chrupiące ciastka z kremem, Chutney [ostry, gęsty sos], Ciasta, Ciasteczka, Ciastka, Creme brulees, Croissant, Cukier, Czekolada, Drożdże, Dulce de leche, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goździki [przyprawa], Gryka,
przetworzona, Grzanki, Herbata, Herbata mrożona, Herbatniki petit-beurre, Jadalny papier ryżowy, Kakao, Kanapki, Kanapki z parówką
[hot dog], Kapary, Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, Kasza manna,
Kasze spożywcze, Kawa, Keczup, Kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kurkuma, Kuskus [kasza],
Lukier do ciast, Majonez, Makaron nitki, Makaron rurki, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Makarony, Marcepan, Mąka,
Mąka gorczycowa, Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mięso zapiekane w cieście, Miód, Muesli, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musztarda, Naleśniki, Naleśniki słone, Napoje czekoladowe
z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem,
Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie rumianku, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Nugat, Ocet, Onigiri [kulki
ryżowe], Orzechy w czekoladzie, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Papryka [przyprawy], Pasta imbirowa [przyprawa], Pasta migdałowa,
z soi [przyprawy], Pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, Pasty na bazie czekolady, Pasztet w cieście (pate en croute),
Pesto [sos], Piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Pieprz, Piernik,
Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza, Placki, Placki z kimchi
[kimchijeon], Płatki kukurydziane, Podpłomyki na bazie ziemniaków,
Pralinki, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przetworzo-
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na komosa ryżowa, Ptifurki [ciasteczka], Puddingi, Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Rośliny strączkowe (Mączka z-), Ryż,
Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany w wodorosty, Sago, Sajgonki, Siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Soba [japoński makaron z gryki], Sos jabłkowy [przyprawa], Sos sojowy, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy
[przyprawy], Sosy do makaronów, Sosy owocowe, Sosy pomidorowe,
Sosy sałatkowe, Suchary, Sushi, Szafran [przyprawa], Tabule [sałatka
z kuskus], Tacos [danie meksykańskie], Tamaryndowiec [przyprawa],
Tapioka, Tarty (z owocami), Tortille, Udon [makaron japoński], Wafle
ryżowe, Wyroby cukiernicze, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
Zboża, Ziarna sezamu [przyprawy], Ziele angielskie, Zioła do celów
spożywczych, Zioła konserwowane [przyprawy], 31 Buraki, świeże, Cebula świeża [warzywa], Cukinie świeże, Cytryny świeże, Czosnek, świeży, Fasola, świeża, Groch świeży, Grzyby świeże, Jagody, świeże owoce,
Kabaczki, świeże, Kompozycje świeżych owoców, Ogórki świeże, Oliwki świeże, Orzechy laskowe, świeże, Otręby zbożowe, Owoce cytrusowe świeże, Owoce świeże, Pomarańcze, Rabarbar świeży, Sałata świeża, Soczewica świeża [warzywa], Szpinak świeży, Świeży imbir,
Warzywa świeże, Winogrona świeże, Zioła ogrodowe świeże, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi gastronomiczne, Usługi polegające na przygotowywaniu
posiłków i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering), Usługi w zakresie cateringu żywności dietetycznej, Usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu lub dostarczaniu
do zamawiającego posiłków i napojów przeznaczonych dla sportowców, Usługi polegające na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania i przechowywania
posiłków i napojów, Usługi doradcze w dziedzinie gastronomii, Usługi
doradcze w zakresie planowania jadłospisu dla osób trzecich, w tym
jadłospisu dla sportowców, 44 Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi udostępniania witryny internetowej zawierającej informacje i porady dotyczące odżywiania, programów dietetycznych,
kontrolowania i redukcji wagi oraz stylu życia związanego z właściwym odżywianiem oraz kontrolowaniem wagi.

(111) 348960
(220) 2021 03 17
(210) 526249
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 23
(732) ZALEWSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIESUAR
(510), (511) 10 Baseny sanitarne dla psów, Urządzenia weterynaryjne
dla psów.
(111) 348961
(220) 2021 04 02
(210) 527010
(151) 2021 12 13
(441) 2021 08 23
(732) ŻYLIŃSKA ZUZANNA ZU DESIGN, Sokolniki-Las (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mioo
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Kamienie szlachetne,
perły, metale szlachetne i ich imitacje, Pozostałe artykuły z metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych i ich imitacje, Biżuteria, Wyroby
biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami.
(111) 348962
(220) 2021 03 31
(210) 527185
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) BALEIDETALE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALE I DETALE.pl Jak budować, nie zwariować...
(540)

(591) zielony, szary, czarny, jasnoszary, ciemnoszary, biały
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 19 Domy z bali sprzedawane w formie zestawów, modułowe domy z bali, prefabrykowane domy z bali, domy z prefabrykatów z drewna-zestawy do montażu, 35 Sprzedaż, w tym sprzedaż
online, materiałów uszczelniających i środków do konserwacji drewna, Systematyzacja danych poprzez tworzenie komputerowych baz
danych dotyczących projektowania i wykonania domów z drewna,
w tym domów z bali, oraz materiałów do budowy i pielęgnacji domów z drewna, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych dotyczących projektowania i wykonania
domów z drewna, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych dotyczących projektowania i wykonania domów z drewna,
Pozyskiwanie kontraktów na kupno i sprzedaż domów, 36 Doradztwo inwestycyjne w zakresie budowy domów z drewna, 37 Budowa domów na zamówienie, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne-usługi budowlane, Doradztwo dotyczące budownictwa
mieszkalnego i budynków, udzielanie informacji online związanych
ze wznoszeniem budynków, w tym domów z drewna i bali, Udzielanie informacji na temat kosztów materiałów budowlanych, Informacja o materiałach budowlanych, informacja budowlana, 38 Zapewnianie dostępu do kanałów komunikacyjnych w zakresie budowy
domów, Udostępnianie forów internetowych on-line dotyczących
projektowania wnętrz, Udostępnianie internetowej bazy danych dotyczącej specjalistów i wykonawców robót budowlanych, Udostępnianie internetowych pokojów dyskusyjnych i forów internetowych
z informacjami na temat projektowania i budowy domów z drewna,
w tym domów z bali, 41 Prowadzenie szkoleń w zakresie budowy
domów z drewna, w tym domów z bali, oraz rozwiązań architektonicznych i zagadnień technicznych z tym związanych, prowadzenie
kursów ułatwiających budowanie domu, Prowadzenie szkoleń online i organizacja webinariów dotyczących projektowania i wykonania
domów z drewna, w tym domów z bali, Publikacje elektroniczne on-line dotyczące projektowania i wykonania domów z drewna, w tym
domów z bali, 42 Opracowywanie projektów budowlanych, w tym
projektowanie domów z drewna lub domów z bali, Hosting blogu
o tematyce budowlanej dotyczącego projektowania i wykonania domów z drewna, w tym domów z bali, Usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania domów z drewna, doradztwo techniczne w zakresie
prac remontowo-budowlanych.

(111) 348963
(220) 2021 04 01
(210) 527190
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 23
(732) FLEXEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F Flexee
(540)

(591) czerwony
(531) 24.15.02, 24.15.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Oprogramowanie
do tworzenia aplikacji, Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie
komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, Oprogramowanie komputerowe do poszerzania zdolności audio-wizualnych
aplikacji multimedialnych, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (APl), Oprogramowanie
komputerowe do sterowania i zarządzania aplikacjami serwerów
dostępowych, Aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputerowymi do noszenia na sobie, Oprogramowanie
komputerowe poprawiające możliwości audiowizualne aplikacji
multimedialnych, mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów statycznych i obrazów ruchomych, Mobilne aplikacje
oprogramowanie do rzeczywistości rozszerzonej do użytku w urządzeniach mobilnych, Serwery do hostingu www, Programy kompu-
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terowe do korzystania z Internetu i sieci www, Grafiki komputerowe
do pobrania, Grafika do pobrania do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, grafiki i tekstu, 35 Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, Aukcje
z wykorzystaniem technologii łańcucha blokowego [blockchain],
36 Działalność finansowa, Analizy danych finansowych, Gromadzenie informacji finansowych, Pośrednictwo w usługach finansowych,
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Ocena zdolności kredytowej firm i osób prywatnych, Usługi w zakresie oceny zdolności
kredytowej, Usługi w zakresie informacji kredytowej, Usługi oceny
ryzyka finansowego, Skomputeryzowane usługi dotyczące danych
finansowych, Informacje finansowe dostarczane za pośrednictwem
komputerowych baz danych, Informacje finansowe dostarczane
za pomocą środków elektronicznych, Pożyczki [finansowanie], Usługi finansowe, w szczególności udostępnianie zdecentralizowanych
i otwartych kryptoaktywów w światowej sieci komputerowej wykorzystującej łańcuch blokowy [blockchain], Usługi finansowe z wykorzystaniem technologii łańcucha blokowego [blockchain], Transakcje
transferu kryptoaktywów, Udostępnianie kryptoaktywów, Handel
kryptoaktywami i wymiana kryptoaktywów, Handel zdecentralizowanymi środkami płatniczymi, Transakcje i operacje w kryptoaktywach, walucie wirtualnej i cyfrowej, 42 Hosting aplikacji mobilnych,
programowanie aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting aplikacji interaktywnych, Opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Doradztwo
i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Hosting skomputeryzowanych danych, plików, aplikacji i informacji,
Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania
komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Opracowywanie oprogramowania
aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Techniczna obsługa aplikacji w dużych i średnich systemach komputerowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych
na wykorzystaniu sieci Web, Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej, Usługi dostawcy usług
aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania
komputerowego na rzecz osób trzecich, Hosting mobilnych stron
internetowych, Wynajmowanie serwerów WWW, Projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie
i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie,
Projektowanie gier, Usługi projektowania, Projektowanie wizualne,
Projektowanie znaków, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie baz danych, Projektowanie kroju czcionek, Projektowanie
sprzętu komputerowego, Projektowanie języków komputerowych,
Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie kodów
komputerowych, Oprogramowanie komputerowe (projektowanie-),
Usługi artystów grafików, Grafika artystyczna, Usługi projektowania
grafiki komputerowej wspomagane komputerowo, Projektowanie
grafiki wideo, Renderowanie grafiki komputerowej (obróbka cyfrowa
obrazów).

(111) 348964
(220) 2021 04 16
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 02
(732) NUTRIDIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bunch
(540)

(210) 527712

(591) czarny, zielony
(531) 26.02.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób otyłych i z nadwagą, do kontroli masy ciała oraz
żywność funkcjonalna: zmniejszająca ryzyko rozwoju chorób ukła-
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du krążenia, zmniejszająca ryzyko rozwoju chorób nowotworowych
oraz zmniejszająca ryzyko osteoporozy, przeznaczona dla osób starszych, przeznaczona dla osób obciążonych stresem, przeznaczona
dla osób z zaburzeniami metabolizmu i trawienia, przeznaczona dla
kobiet w ciąży i karmiących, przeznaczona dla młodzieży w fazie intensywnego wzrostu, wpływającej na wydolność psychofizyczną
i nastrój, mianowicie: artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, białkowe suplementy
diety, błonnik pokarmowy, chleb dla diabetyków przystosowany
do celów medycznych, chleb o niskiej zawartości soli przystosowany
do celów medycznych, cukier do celów medycznych, cukierki do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne wyroby cukiernicze przystosowane do celów medycznych,
dodatki dietetyczne, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe i mineralne, herbata odchudzająca do celów medycznych, koktajle białkowe, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych,
mineralne suplementy diety, napary lecznicze, napoje stosowane
w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, nektary owocowe dla cukrzyków przystosowane do celów medycznych, odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako
zamienniki posiłków, odżywcze suplementy diety, preparaty dietetyczne dla dzieci, preparaty dietetyczne do użytku medycznego,
preparaty do produkcji napojów leczniczych, probiotyki (suplementy), produkty dietetyczne do celów medycznych, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, skrobia do celów dietetycznych, słodziki dietetyczne do celów
medycznych, substytuty cukru dla diabetyków, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, suplementy dietetycznej odżywcze, suplementy
ziołowe, suplementy żywnościowe, środki zmniejszające apetyt
do celów medycznych, witaminy i preparaty witaminowe, wody mineralne do celów medycznych, zioła lecznicze, ziołowe dodatki dietetyczne dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, żelki
witaminowe, żywność dla diabetyków, 29 środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób otyłych i z nadwagą,
do kontroli masy ciała oraz żywność funkcjonalna: zmniejszająca
ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, zmniejszająca ryzyko rozwoju chorób nowotworowych oraz zmniejszająca ryzyko rozwoju
osteoporozy, przeznaczona dla osób starszych, przeznaczona dla
osób obciążonych stresem, przeznaczona dla osób z zaburzeniami
metabolizmu i trawienia, przeznaczona dla kobiet w ciąży i karmiących, przeznaczona dla młodzieży w fazie intensywnego wzrostu,
wpływającej na wydolność psychofizyczną i nastrój, mianowicie:
batony na bazie orzechów i nasion, bezmleczne substytuty mleka,
buliony, burgery, chipsy na bazie warzyw, czipsy o niskiej zawartości
tłuszczu, desery jogurtowe, desery mleczne, desery owocowe, dipy,
dżemy, ekstrakty z pomidorów, falafel, frytki, galaretki, gotowe dania składające się głównie z mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe
posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, grzyby gotowe
do spożycia, gulasze, hummus, jogurty, jogurty pitne, koktajle
mleczne, kotlety rybne, kotlety sojowe, kotlety wieprzowe, kotlety
z tofu, krem na bazie masła, krokiety, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, margaryna, marmolada, masła orzechowe w proszku,
masło, mięso i wyroby mięsne, napoje mleczne, napoje na bazie jogurtu, nasiona jadalne, oleje i tłuszcze jadalne, omlety, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce morza konserwowane, owoce
w puszkach, owocowe pasty do smarowania, paluszki serowe, pasty
do smarowania na bazie warzyw, pasty mięsne (w tym pasztety,
smalec), pasty z ryb, owoców morza i mięczaków, pierożki na bazie
ziemniaków, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych
owoców, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przetworzona spirulina, przetworzone produkty mięsne, pulpety, puree
ziemniaczane, pyłki kwiatowe jako żywność, sałatki gotowe, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, soja, przetworzona, suszona soja, suszone grzyby jadalne, suszone orzechy, suszone owoce, szaszłyki,
tempeh, tofu, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa
w puszkach, wywar, bulion, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z owoców morza, zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z dziczyzny, zupy, 30 środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób otyłych i z nadwagą, do kontroli masy ciała oraz żywność funkcjonalna: zmniejszająca
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ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, zmniejszająca ryzyko rozwoju chorób nowotworowych oraz zmniejszająca ryzyko osteoporozy, przeznaczona dla osób starszych, przeznaczona dla osób obciążonych stresem, przeznaczona dla osób z zaburzeniami
metabolizmu i trawienia, przeznaczona dla kobiet w ciąży i karmiących, przeznaczona dla młodzieży w fazie intensywnego wzrostu,
wpływającej na wydolność psychofizyczną i nastrój, mianowicie:
artykuły spożywcze ze słodzika do słodzenia deserów, batoniki, batoniki zbożowe, budynie deserowe, bułki, chipsy kukurydziane,
chipsy zbożowe, chleb, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, ciasta, ciasteczka, ciastka, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia
oraz mieszanki do jego przygotowywania, cukier, cukierki, cykoria
[substytut kawy], dania liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest
ryż, gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe mieszanki do pieczenia, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe spody do ciast,
gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa,
ryby lub warzyw, grzanki, herbata, kakao, kanapki, kasza bulgur, kasze spożywcze, kawa, keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kleik spożywczy na bazie mleka, lizaki, lody, maca,
majonez, makarony, marynaty, mąka, mieszanki do chleba, mieszanki do naleśników, miód, muesli, musy, musztarda, naleśniki, napary,
inne niż do celów leczniczych, napoje kawowe, napoje na bazie kakao, naturalne substancje słodzące, nielecznicze napoje herbaciane,
ocet winny, owsianka błyskawiczna, paluszki chlebowe, pasty warzywne [sosy], paszteciki, pieprz, placki, płatki zbożowe, potrawy
na bazie mąki, preparaty roślinne zastępujące kawę, preparaty zbożowe, preparowane (przygotowane wcześniej) mieszanki do pieczenia, produkty skrobiowe do celów spożywczych, produkty spożywcze na bazie owsa, proszki do wyrobu ciast, przekąski z produktów
zbożowych, przetworzona komosa ryżowa, przyprawy, puddingi,
pumpernikiel, ryż, sago, sałatka ryżowa, sałatka z makaronem, słodycze bez cukru, słodycze nielecznicze, słodziki naturalne, sorbety
[lody], sosy, sól, sucharki, sushi, syropy i melasa, tapioka, tarty, zawijana kanapka typu wrap, żelki, zioła do celów spożywczych, 32 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób
otyłych i z nadwagą do kontroli masy ciała oraz żywność funkcjonalna: zmniejszająca ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, zmniejszająca ryzyko rozwoju chorób nowotworowych oraz zmniejszająca
ryzyko osteoporozy, przeznaczona dla osób starszych, przeznaczona dla osób obciążonych stresem, przeznaczona dla osób z zaburzeniami metabolizmu i trawienia, przeznaczona dla kobiet w ciąży
i karmiących, przeznaczona dla młodzieży w fazie intensywnego
wzrostu, wpływającej na wydolność psychofizyczną i nastrój, mianowicie: bazy do koktajli bez alkoholu, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne,
bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, bezalkoholowe
wyciągi z owoców, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące,
napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje serwatkowe, owocowe
nektary, bezalkoholowe, preparaty do produkcji wody gazowanej,
proszki do produkcji napojów bezalkoholowych, soki, soki owocowe [napoje], soki warzywne [napoje], woda [napoje], 43 Usługi dotyczące środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla osób otyłych i z nadwagą, do kontroli masy ciała oraz
żywności funkcjonalnej: zmniejszającej ryzyko rozwoju chorób układu krążenia, zmniejszającej ryzyko, rozwoju chorób nowotworowych oraz zmniejszającej ryzyko osteoporozy, przeznaczonej dla
osób starszych, przeznaczonej dla osób obciążonych stresem, przeznaczonej dla osób z zaburzeniami metabolizmu i trawienia, przeznaczonej dla kobiet w ciąży i karmiących, przeznaczonej dla młodzieży w fazie intensywnego wzrostu, wpływającej na wydolność
psychofizyczną i nastrój, mianowicie: catering w kafeteriach szybkiej
obsługi, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, kafeterie
[bufety], oferowanie żywności i napojów dla gości, porady dotyczące przepisów kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, restauracje oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi barów i restauracji, usługi cateringu
zewnętrznego, usługi mobilnych restauracji, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos.
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(111) 348965
(220) 2021 04 20
(151) 2021 12 07
(441) 2021 05 24
(732) SOWA SZYMON, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O opto
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 527853

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 Kable światłowodowe, Optyczne urządzenia komunikacyjne, Instalacje szerokopasmowe, Urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, Adaptery do łączenia
urządzeń medialnych, Multipleksery telekomunikacyjne, Demultipleksery.
(111) 348966
(220) 2021 04 21
(151) 2021 12 01
(441) 2021 07 05
(732) MK Limited, Mosta (MT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOME CONCEPT
(540)

(210) 528032

(531) 24.15.03, 27.05.01
(510), (511) 35 Prezentacja produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi pośrednictwa w handlu, 36 Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Wynajem powierzchni biurowej, Zarządzanie nieruchomością.
(111) 348967
(220) 2021 04 21
(210) 528033
(151) 2021 12 01
(441) 2021 07 05
(732) ZAJĄC NIKODEM, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DEZYNFEUSZ
(510), (511) 37 Usługi dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynfekcja
pomieszczeń, Usługi dezynfekcji, Dezynfekcja instrumentów chirurgicznych, Dezynfekcja zastawy stołowej, Dezynfekowanie słuchawek
telefonicznych, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Dezynfekcja
budynków zapobiegająca plagom bakterii, Udzielanie informacji
związanych z dezynfekcją słuchawek telefonicznych, Dezynfekowanie pomieszczeń w celu zapobiegania infestacji bakteryjnej, Usługi
dezynsekcyjne, inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa.
(111) 348968
(220) 2021 04 21
(210) 528076
(151) 2021 12 03
(441) 2021 08 16
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZACZNIJ OD NOWA
(540)

(591) czarny, niebieski, biały
(531) 26.04.22, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i fil-
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mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, utrwalone w formie multimedialnej gry telewizyjne, pobieralne
gry komputerowe, Programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem
telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki
i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], Podpisane
fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowywania
fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów
fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy
fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie
zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, Gry przystosowane
do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne, Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu i public
relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów: kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] koncertów,
38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
Dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi rozrywkowe w zakresie
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań
i studiów nagrań, Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa,
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi
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koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 348969
(220) 2021 04 07
(210) 527385
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 02
(732) LUNA KATARZYNA KASPERCZYK MACIEJ KASPERCZYK
SPÓŁKA JAWNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VILLA NOVA
(540)

(531) 27.05.01, 24.03.07, 24.03.18, 24.03.19, 26.01.04, 26.01.12
(510), (511) 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wynajem
zakwaterowania [mieszkania], Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem mieszkań, 39 Usługi związane z wynajmem środków transportu, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajem samochodów,
43 Usługi hotelarskie, Biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty),
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem Usługi restauracyjne.
(111) 348970
(220) 2021 02 15
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 16
(732) MINDS&ROSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINDS & ROSES
(540)

(210) 524676

(531) 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 9 Wydawnictwa, czasopisma, broszury, katalogi on-line,
Wydawnictwa zarejestrowane na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne dostarczane on-line, z baz danych lub z Internetu, Platformy oprogramowania komputerowego dla sieci społecznościowych,
Oprogramowanie komunikacyjne, sieciowe i do sieci społecznościowych, Oprogramowanie komputerowe do kompilacji danych pozycjonujących, Programy komputerowe, Programy do urządzeń mobilnych, Informacje i dane utrwalone na nośnikach, Publikacje
elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane
na nośnikach danych, Edukacyjne programy komputerowe i oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie i programy komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia danych i informacji, prowadzenia badań oraz wykonywania analiz wyników badań, 16 Papierowe
publikacje, wydawnictwa, Kalendarze, Długopisy, Serwetki papiero-
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we, Katalogi branżowe, Katalogi, Albumy, Druki, Książki, Prospekty,
Broszury, Ulotki, Foldery, Informatory, Papier, tektura, Materiały introligatorskie, Materiały fotograficzne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, Drukowane ankiety, 35 Badanie
działalności gospodarczej, rynku, Badania opinii publicznej, Projektowanie badań opinii publicznej, Opracowywanie ankiet opinii publicznej, Analiza rynku, Sondowanie rynku, Sondaże opinii publicznej, Badanie rynku, Usługi oceny rynku, Konsultacje w zakresie oceny
rynku, Wywiady dla badań jakościowych rynku, Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Badanie działalności gospodarczej i rynku,
Gromadzenie informacji dotyczących badań rynku, Analizy biznesowe, Doradztwo w zakresie badań rynku, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Badania rynku do celów reklamowych, Kompilacja modeli statystycznych w celu dostarczania informacji dotyczących
dynamiki rynku, Opracowywanie ankiet marketingowych, Sporządzanie ankiet biznesowych, Przeprowadzanie ankiet badawczych
on-line, Kompilacja reklam, Kompilacja informacji statystycznych,
Kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw,
Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Kompilacja danych dla
osób trzecich, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku
w Internecie, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, Badania rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelnikach publikacji, Badania rynkowe w celu kompilacji
informacji o widzach telewizyjnych, Przygotowywanie i kompilacja
raportów i informacji biznesowych i handlowych, Testowanie marki,
Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie oceny marki,
Usługi w zakresie wyceny marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju
marki, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Marketing, Reklama, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi marketingowe, Usługi agencji reklamowych,
Usługi reklamy, Usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi marketingu szeptanego i rekomendacyjnego, Usługi
w zakresie prezentacji towarów i/lub usług służące zachęceniu odbiorców do ich zakupu, Usługi w zakresie dystrybucji próbek towarów i materiałów w celach reklamowych, Usługi agencji public relations, Usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia,
telewizji, filmu, Internetu, Wynajem czasu i miejsca reklamowego
we wszystkich środkach masowego przekazu, Organizowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt
dla klientów oraz planami promocyjnymi, Zarządzanie i kompilacja
komputerowych baz danych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe
zarządzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, Wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych
dla osób trzecich, Sortowanie danych w bazach komputerowych,
Organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji,
Organizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach
gospodarczych i/lub reklamowych, Usługi w zakresie zarządzania
sprzedażą poprzez Internet, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji elektronicznych i drukowanych, Oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, Usługi agencji informacyjnej w zakresie
działalności gospodarczej, Przetwarzanie danych, 38 Usługi agencji
prasowej, Usługi elektronicznej agencji prasowej, Usługi domu mediowego, którego zadaniem jest planowanie oraz zakup kampanii
reklamowych w mediach masowych-dostarczanie wiadomości, Fora-pokoje rozmów dla serwisów społecznościowych, Udostępnianie
forów internetowych online, Usługi pokojów rozmów-chatroom dla
serwisów społecznościowych, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, Zapewnianie dostępu do elektronicznego rynku, portalu
w sieciach komputerowych, Zapewnianie dostępu do platform w Internecie, Zapewnianie dostępu do platform handlu elektronicznego
w Internecie, Usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych
za pomocą sieci telekomunikacyjnych oraz innych środków łączno-
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ści, dostarczanie publikacji elektronicznych online nieściągalnych,
Umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów
i portali internetowych, Udostępnianie serwisów internetowych
WWW poprzez łącza telekomunikacyjne, umożliwianie dostępu
do stron WWW, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
lub baz danych, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu wizualnego, grafiki, danych
i innych informacji, z wykorzystaniem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych, mediów społecznościowych lub
Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Usługi przekazywania ogłoszeń elektronicznych, Usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji,
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyłaniu elektronicznym, Usługi w zakresie dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi zdalnego dostępu do danych, Usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu,
Umożliwianie dostępu do zasobów informacyjnych, muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, rozpowszechnianie
telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, internetowych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych, Umożliwianie wielu
użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za pośrednictwem
globalnej sieci informacyjnej, 39 Dystrybucja gazet, książek, tekstów,
periodyków i elektronicznych mediów, Usługi w zakresie magazynowania elektronicznych nośników danych lub dokumentów, 41 Usługi
wydawnicze, Wydawanie wyrobów drukarskich, zwłaszcza książek,
czasopism, katalogów i gazet, włącznie z elektroniczną formą, także
w Internecie, Edycja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, Dostarczanie publikacji elektronicznych on-line,
Usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny,
fotografie, zdjęcia, książki on-line, Publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych-niepobieralnych, Udostępnianie publikacji on-line, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Przygotowywanie serwisów informacyjnych do emisji, Programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet, Organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, warsztatów,
treningów, zjazdów, podróży studyjnych, kursów, szkoleń edukacyjnych, Organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, festiwali filmowych związanych
z kulturą lub edukacją, Kształcenie praktyczne, Doradztwo zawodowe, Usługi edukacyjne i treningowe, Kształcenie ustawiczne, Usługi
w zakresie edukacji i nauczania, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, Organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych oraz kulturalno-rozrywkowych, Usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów
elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową
lub przez Internet, Usługi pisania blogów, Usługi w zakresie gier dostarczanych on-line z sieci komputerowej, drogą elektroniczną, Usługi w zakresie dostarczania informacji on-line odnośnie gier komputerowych, Usługi w zakresie dostarczania interaktywnych gier
komputerowych typu multi-player, także przez Internet i elektroniczną sieć komunikacyjną, 42 Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Wykonywanie opinii i badań w dziedzinie środków komunikacji publicznej, multimedialnej, Usługi badawcze, Udostępnianie
oprogramowania w globalnej sieci komputerowej, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania, służącego do konsultacji, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji opartych na wykorzystaniu sieci Web, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania biznesowego
nie do pobrania, Usługi hurtowni danych-składowanie danych, Usługi projektowania wyszukiwarek internetowych, Usługi przechowywania elektronicznego w zakresie archiwizacji danych, Zarządzanie
zasobami cyfrowymi, Opracowywanie platform komputerowych,
Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania
komputerowego, Programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, Programowanie oprogramowania
do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Programowanie oprogramowania do platform handlu elektronicznego, Projektowanie i opracowywanie portali internetowych,
administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym,
Udostępnianie, wynajmowanie zasobów krajowych i międzynarodowych serwerów sieci komputerowej, Usługi informatyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyjnych, Obsługa stron
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Web i portali, obsługa forum dyskusyjnego, Administrowanie portalami internetowymi, forum internetowym, Zarządzanie portalami
internetowymi, Kompilacja informacji naukowych, Kompilacja stron
internetowych, Tworzenie indeksów stron www, Elektroniczne przetwarzanie danych, Usługi administratora baz danych, także monitorowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu
masowego, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Usługi artystów
grafików, plastyków, Usługi projektantów, Usługi graficzne, Projektowanie opakowań, Usługi wzornictwa przemysłowego, Wzornictwo
i rozwój produktów multimedialnych, multimedialnego software,
Usługi programistyczne, Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Opracowywanie projektów technicznych, Badania techniczne,
Ekspertyzy inżynieryjne, Testowanie materiałów, Kontrola jakości,
Usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania
programów komputerowych, interaktywnych stron internetowych,
witryn i serwisów informacyjnych, Rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi, Wynajem
czasu dostępu do sieci komputerowych, Wynajem pojemności pamięci w sieciach komputerowych dostawcom treści oraz producentom towarów, jak również usługodawcom, wszystkie powyższe usługi także świadczone on-line, Wypożyczanie serwerów-hosting,
Rozwój, tworzenie, rozbudowa i konserwacja-ulepszanie i aktualizacja programów komputerowych, systemów komputerowych, jak
również ich wynajem, Analizy systemów komputerowych, Konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie-hosting witryn
internetowych na serwerach komputerowych w globalnej sieci komputerowej, Usługi w zakresie oprogramowania umożliwiającego interakcję telefonu z reklamą-prasa, Internet, outdoor, TV, Projektowanie obrazu, Elektroniczne przechowywanie informacji, 45 Usługi
serwisów społecznościowych on-line, Zarządzanie własnością
przemysłową, Zarządzanie własnością intelektualną, Zarządzanie
planami licencyjnymi, Wykonywanie, zarządzanie i ochrona praw
autorskich i praw pokrewnych, wzornictwa przemysłowego, oprogramowania komputerowego, materiałów drukowanych, Licencjonowanie programów komputerowych-usługi prawne.

(111) 348971
(220) 2020 11 02
(210) 520263
(151) 2021 12 01
(441) 2021 08 09
(732) PŁECHA MONIKA, Zalewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Z PASTWISKA NA TALERZ
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych w branży spożywczej,
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż w sklepie internetowym: mięsa, wędlin, liofilizowanego mięsa, przetworzonych owoców, warzyw i grzybów, batonów na bazie orzechów i nasion, przekąsek ziemniaczanych, przekąsek owocowych i warzywnych, potraw
na bazie mąki, pizzy, makaronów, spaghetti, lasagne, gnocchi, naleśników, pierogów, przekąsek słonych, przekąsek słodkich, herbaty,
kawy, ziół, wypieków, deserów, wyrobów cukierniczych, pieczywa,
chleba, bułek, kanapek, sprzedaż za pośrednictwem Internetu mięsa, wędlin, przetworów z owoców i warzyw, produktów spożywczych, produktów garmażeryjnych, wyrobów cukierniczych i piekarniczych, potraw na bazie mąki, pizzy, zaopatrzenie osób trzecich
w produkty spożywcze, garmażeryjne, mięso, wędliny, wyroby cukiernicze i piekarnicze, zarządzanie lokalami gastronomicznymi, 43
usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, usługi
agroturystyczne, usługi hotelarskie, usługi doradcze oraz usługi informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, w tym
także usługi świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, zapewnienie pomieszczeń i urządzeń
do pełnienia funkcji, konferencji, zjazdów, wystaw, seminariów i spotkań, wynajem pokoi dla pełnienia funkcji, konferencji, zjazdów, wystaw, seminariów i spotkań, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
puby, bary, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, koktajlbary, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, pizzerie,
przygotowanie i dostarczanie żywności i napojów na zamówienie,
usługi cateringowe, organizowania przyjęć gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, catering, doradztwo kulinarne, usługi degustacji win i napojów
alkoholowych, winiarnie.
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(111) 348972
(220) 2021 03 15
(210) 526078
(151) 2021 12 02
(441) 2021 08 16
(732) CHEMEKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHEMEKO-SYSTEM
(510), (511) 39 Składowanie odpadów, Usługi wywozu odpadów,
Transport odpadów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie odpadów przemysłowych, Zbieranie kontenerów na odpady, Wynajem
pojemników do przechowywania odpadów, 40 Przetwarzanie odpadów, Recykling i uzdatnianie odpadów, Recykling odpadków i odpadów, Recykling odpadów i śmieci, Obróbka odpadów, Unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], Spalanie i niszczenie odpadów,
Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Obróbka materiałów
uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], Obróbka materiałów z produktów niebezpiecznych [odzyskiwanie surowców wtórnych].
(111) 348973
(220) 2021 03 15
(210) 526079
(151) 2021 12 02
(441) 2021 08 16
(732) CHEMEKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEMEKO-SYSTEM
(540)

(591) zielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 24.17.01, 24.17.25,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.10, 01.15.15
(510), (511) 39 Składowanie odpadów, Usługi wywozu odpadów,
Transport odpadów, Zbieranie odpadów domowych, Zbieranie odpadów przemysłowych, Zbieranie kontenerów na odpady, Wynajem
pojemników do przechowywania odpadów, 40 Przetwarzanie odpadów, Recykling i uzdatnianie odpadów, Recykling odpadków i odpadów, Recykling odpadów i śmieci, Obróbka odpadów, Unieszkodliwianie odpadów [przetwarzanie], Spalanie i niszczenie odpadów,
Pozyskiwanie materiałów z odpadów, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne związane z recyklingiem odpadów i śmieci, Doradztwo związane z niszczeniem odpadów i śmieci, Obróbka materiałów
uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców wtórnych], Obróbka materiałów z produktów niebezpiecznych [odzyskiwanie surowców wtórnych].
(111) 348974
(220) 2021 03 24
(151) 2021 12 02
(441) 2021 08 16
(732) SETH SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) plantator
(540)
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z pracownikami sezonowymi, Programy komputerowe do magazynowania, przechowywania, sortowania, konfekcjonowania i sprzedaży płodów rolnych, Oprogramowanie do pobrania w dziedzinie
rolnictwa i gromadzenia, integrowania i analizowania informacji
o uprawach w celu dostarczania informacji o produktach rolnych
i zaleceń, Oprogramowanie do pobrania do gromadzenia danych,
integracji danych oraz dostarczania informacji i zaleceń w dziedzinie
rolnictwa, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, Oprogramowanie do sterowania procesami w rolnictwie, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe
do zarządzania informacjami, Oprogramowanie do zarządzania agronomicznego podczas cyklu upraw, Mobilne aplikacje do zarządzania
łańcuchem dostaw od producenta rolnego do konsumenta, Mobilne
aplikacje do zarządzania gospodarstwem rolnym, 42 Projektowanie
oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego dotyczącego rolnictwa, Opracowywanie oprogramowania do śledzenia, zapisywania, przechowywania, monitoringu i analizowania danych dotyczących rolnictwa
i przemysłu rolno-spożywczego, Opracowywanie oprogramowania
do zarządzania zbiorami rolniczymi i rozliczeniami z pracownikami
sezonowymi, Opracowywanie oprogramowania do magazynowa,
przechowywania, sortowania, konfekcjonowania i sprzedaży płodów rolnych, Opracowywanie oprogramowania do zarządzania
łańcuchem dostaw od producenta rolnego do konsumenta, Opracowywanie oprogramowania dotyczącego zarządzania gospodarstwem rolnym, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Opracowywanie oprogramowania jako usługa [SaaS] dotyczącego zarządzania
agronomicznego podczas cyklu upraw, Usługi doradztwa w zakresie
oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania
komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informacja o powyższych usługach.

(111) 348975
(220) 2021 03 24
(151) 2021 12 02
(441) 2021 08 16
(732) SETH SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cropchart
(540)

(210) 526596

(210) 526594

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14,
26.04.01, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy komputerowe
do śledzenia, zapisywania, przechowywania, monitoringu i analizowania danych dotyczących rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, Programy komputerowe do obsługi sprzedaży, dystrybucji,
skupu, produkcji, przetwórstwa rolno-spożywczego, Programy
komputerowe do zarządzania zbiorami rolniczymi i rozliczeniami

(591) jasnozielony, zielony, biały
(531) 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.09, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Programy komputerowe
do śledzenia, zapisywania, przechowywania, monitoringu i analizowania danych dotyczących rolnictwa i produkcji rolnej, Programy
komputerowe wspomagające współpracę producentów rolnych
z kontrahentami, Programy komputerowe wspomagające przeznaczone do digitalizacji kontaktów biznesowych pomiędzy producentami rolnymi a kontrahentami, a mianowicie obejmujące skrócenie
łańcucha dostaw produktów rolnych bez pośredników, zarządzanie
gospodarstwem rolnym i analizą kosztów gospodarstwa, Programy
komputerowe wspomagające, Oprogramowanie do sterowania procesami w rolnictwie, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze,
Oprogramowanie do zarządzania agronomicznego podczas cyklu
upraw, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane lub
do pobrania, Oprogramowanie do pobrania w dziedzinie rolnictwa
i gromadzenia, integrowania i analizowania informacji o uprawach
w celu dostarczania informacji o produktach rolnych i zaleceń,
Oprogramowanie do pobrania do gromadzenia danych, integracji
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danych oraz dostarczania informacji i zaleceń w dziedzinie rolnictwa, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe
do transmisji danych, Pobieralne aplikacje na telefony komputerowe
do zarządzania informacjami, Mobilne aplikacje do zarządzania łańcuchem dostaw od producenta rolnego do konsumenta, Mobilne
aplikacje do zarządzania gospodarstwem rolnym, Mobilne aplikacje
umożliwiające użytkownikom (rolnikom) rejestrowanie upraw i zabiegów agrotechnicznych, 35 Zapewnianie platformy internetowej
ułatwiającej wymianę informacji pomiędzy producentami rolnymi
a kontrahentami, Dostarczanie informacji handlowych o produktach
rolnych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich produktów rolnych [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Prezentowanie produktów rolnych w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w punktach informacji konsumenckiej, Pozyskiwanie
danych do komputerowej bazy danych, Komputerowe zarządzanie
plikami, Reklama produktów rolnych online za pośrednictwem sieci komputerowej, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Informacja o działalności gospodarczej, Badania dotyczące działalności gospodarczej,
Usługi marketingowe, reklamowe i promocyjne, Badania rynkowe,
Usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, Promocja sprzedaży
produktów rolnych i usług dla osób trzecich za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, Ułatwianie wymiany i sprzedaży produktów rolnych i usług osób trzecich za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, 42 Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego dotyczącego rolnictwa, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS]
obejmujące oprogramowanie dotyczące rolnictwa i produkcji rolnej,
Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie
przeznaczone do współpracy producentów rolnych z kontrahentami, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie digitalizacji kontaktów biznesowych pomiędzy producentami
rolnymi a kontrahentami, a mianowicie oprogramowanie obejmujące skrócenie łańcucha dostaw produktów rolnych bez pośredników,
zarządzanie gospodarstwem rolnym i analizą kosztów gospodarstwa, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie umożliwiające użytkownikom (rolnikom) rejestrowanie upraw
i zabiegów agrotechnicznych, Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania
komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego,
Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania
komputerowego, Informacja o powyższych usługach.

(111) 348976
(220) 2021 04 08
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) VACCARI MIRKO IMAGINARIUM, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMAGINARIUM
(540)

(210) 527261

(591) niebieski
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 Usługi w zakresie edukacji, nauczania, kształcenia
i rozrywki, organizowanie i prowadzenie kursów, odczytów, wykładów, prowadzenie bibliotek, wypożyczanie książek i czasopism, popularyzowanie czytelnictwa, organizowanie wykładów, konferencji,
sympozjów, pokazów, wystaw, konkursów, 43 Restauracje, bary, ka-

Nr 11/2022

wiarnie, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe przygotowywanie dań i napojów na zamówienie .

(111) 348977
(220) 2021 04 19
(210) 527707
(151) 2021 12 01
(441) 2021 06 21
(732) KUŹMICKA ELŻBIETA, MAJKOWSKA TERESA IWONA, GŁUCH
MONIKA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KUDŁATA MEWA SPÓŁKA
CYWILNA, Słupsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KUDŁATA MEWA
(510), (511) 43 Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy opieki dla osób w podeszłym wieku, Domy turystyczne, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty,
Restauracje samoobsługowe, Rezerwacja miejsc w pensjonatach,,
Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołówki, Usługi barowe, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi hotelowe, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami],
Usługi restauracyjne, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Wynajem budynków przenośnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie namiotów, Zapewnienie
obiektów i wyposażenia kempingowego, Żłobki dla dzieci.
(111) 348978
(220) 2021 04 12
(210) 527394
(151) 2021 11 16
(441) 2021 05 17
(732) MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BASIUM
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi
w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary
roślinne do celów leczniczych, napary lecznicze, napoje lecznicze,
preparaty witaminowe, suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(111) 348979
(220) 2021 04 12
(210) 527395
(151) 2021 11 16
(441) 2021 05 17
(732) MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LITTE
(510), (511) 5 Herbaty ziołowe do celów leczniczych, kapsułki do celów farmaceutycznych, napoje będące dodatkami dietetycznymi
w postaci napojów witaminowych i mineralnych, nalewki i napary
roślinne do celów leczniczych, napary lecznicze, napoje lecznicze,
preparaty witaminowe, suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, syropy
do celów farmaceutycznych, zioła lecznicze.
(111) 348980
(220) 2021 04 20
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 26
(732) DE PAEPE IGNACE, Monako (MC)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MG REAL ESTATE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 26.11.02

(210) 527914
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(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w odniesieniu do budynków handlowych, w tym centrów handlowych,
Usługi zarządzania nieruchomościami, w tym w zakresie centrów
handlowych, Usługi pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi spółek inwestycyjnych, mianowicie wyszukiwanie nieruchomości nadających
się do dalszego rozwoju w celu osiągnięcia zysku przez zwiększenie
wartości, Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie nieruchomości dla
centrów handlowych, Usługi pośredników nieruchomości w imieniu
centrów handlowych, Pośrednictwo w inwestycjach w odniesieniu
do nieruchomości dla centrów handlowych oraz związane z tym doradztwo.

(111) 348981
(220) 2021 05 06
(210) 528607
(151) 2021 11 09
(441) 2021 07 19
(732) WYSZOMIRSKI TOMASZ, Stanisławów Pierwszy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYSTERVIT
(540)

(591) niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 3 Kremy, balsamy i żele kosmetyczne dla sportowców
do pielęgnacji ciała, żele do masażu nie dla celów medycznych, preparaty do kąpieli dla sportowców, 5 Substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, wspomagająca odchudzanie, herbaty lecznicze, sole do kąpieli leczniczych,
zioła i napoje lecznicze, maści, preparaty do odchudzania do celów
leczniczych, białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety witaminowe w postaci plastrów, preparaty
witaminowe, błonnik pokarmowy, chleb dla diabetyków do celów
medycznych, żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty
wspomagające odchudzanie, środki podnoszące odporność organizmu i wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy dla celów leczniczych, wody termalne, środki antybakteryjne i lecznicze do skóry, preparaty do kąpieli leczniczych, do regeneracji ciała
po kontuzji, kremy lecznicze i regenerujące dla sportowców, balsamy,
kompresy, maści, żele, okłady, plastry dla sportowców, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, żele do masażu do celów medycznych, 28 Kreda sproszkowana do użytku dla sportowców do ćwiczeń
na przyrządach, 32 Aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców, warzyw lub roślin leczniczych, napoje serwatkowe, napoje dla
sportowców wzbogacane proteinami, nektary owocowe, sok pomidorowy, soki owocowe i warzywne, sorbety jako napoje, woda mineralna, woda stołowa, woda jako napoje.
(111) 348982
(220) 2021 05 11
(210) 528803
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) GRUPA POWEN-WAFAPOMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warszawska Fabryka Pomp
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 29.01.12, 26.01.16, 27.05.01
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(510), (511) 6 Zawory, zawory wodociągowe metalowe, 7 Pompy,
pompy wirowe poziome jedno-i wielostopniowe, pompy wirowe
pionowe jedno-i wielostopniowe, pompy do hydrotransportu, pompy wirowe dwustrumieniowe, pompy wirowe zatapialne, pompy
wałowe, pompy wyporowe, pompy próżniowe, pompy do instalacji
grzewczych, agregaty pompowe, części, podzespoły i zespoły pomp,
stacje hydrauliczne, mieszalniki, maszyny i urządzenia do transportu
hydraulicznego oraz podawania cieczy i transportowanych materiałów wraz z instalacjami i osprzętem, sprężarki, agregaty sprężarkowe,
części, podzespoły i zespoły sprężarek wraz z instalacjami i osprzętem, 37 Instalowanie, remonty, naprawy i konserwacje pomp, pomp
wirowych poziomych jedno-i wielostopniowych, pomp wirowych
pionowych jedno-i wielostopniowych, pomp do hydrotransportu,
pomp wirowych dwustrumieniowych, pomp wirowych zatapialnych,
pomp wałowych, pomp wyporowych, pomp próżniowych, pomp
do instalacji grzewczych, agregatów pompowych, stacji hydraulicznych, mieszalników, maszyn i urządzeń do transportu hydraulicznego oraz podawania cieczy i transportowanych materiałów, sprężarek,
agregatów sprężarkowych, stacji hydraulicznych, zaworów wodociągowych metalowych oraz przepustnic.

(111) 348983
(220) 2021 05 17
(210) 528933
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) PIOTROWSKA ANNA P.P.H.U. APPLAST, Biała Rawska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPER
ELASTIC
WĘŻYK
SADOWNICZY
APPLAST
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH NIEBIESKI
(540)

(591) niebieski, biały, zielony, żółty, brązowy, czarny
(531) 05.01.08, 05.05.99, 26.04.04, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 17 Elastyczne wężyki do wykorzystania w sadownictwie,
ogrodnictwie, rolnictwie, 20 Podpory do roślin lub drzew, Podpórki
niemetalowe do roślin lub drzew do wykorzystania w sadownictwie,
Konstrukcje niemetalowe do wykorzystania w sadownictwie, Akcesoria do konstrukcji niemetalowych do wykorzystania w sadownictwie, Spinki do mocowania roślin lub drzew do wykorzystania w sadownictwie.
(111) 348984
(220) 2021 05 29
(210) 529541
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŚWIATOWID
(510), (511) 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
Przybory kuchenne nieelektryczne, Naczynia kuchenne ceramiczne,
Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], Wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, Garnki, Garnki i rondle kuchenne,
Głębokie naczynia kuchenne, Czajniczki do herbaty, Formy i foremki
kuchenne, Ceramika do użytku kuchennego, Przybory kuchenne lub
do gospodarstwa domowego, Wyroby szklane, Pojemniki emaliowane, Pojemniki do użytku domowego, Utensylia kuchenne, Deski
do krojenia kuchenne, Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
dla gospodarstwa domowego.
(111) 348985
(220) 2021 05 29
(210) 529542
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
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(540) (znak słowny)
(540) ŚWIATOWIT
(510), (511) 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
Przybory kuchenne nieelektryczne, Naczynia kuchenne ceramiczne,
Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], Wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, Garnki, Garnki i rondle kuchenne,
Głębokie naczynia kuchenne, Czajniczki do herbaty, Formy i foremki
kuchenne, Ceramika do użytku kuchennego, Przybory kuchenne lub
do gospodarstwa domowego, Wyroby szklane, Pojemniki emaliowane, Pojemniki do użytku domowego, Utensylia kuchenne, Deski
do krojenia kuchenne, Wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne
dla gospodarstwa domowego.
(111) 348986
(220) 2021 05 29
(210) 529543
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PREDOM
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, Urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, Urządzenia elektryczne do rozdrabniania
żywności, Miksery domowe elektryczne, Urządzenia elektryczne
używane w kuchni do mielenia, Młynki do użytku domowego inne
niż ręczne, Wyciskacze do owoców (elektryczne), Roboty kuchenne
elektryczne, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Odkurzacze,
Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa domowego, Prasowalnice, Pralki, Zmywarki, Wirówki, Elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, Elektryczne urządzenia czyszczące do użytku
domowego, Noże elektryczne i ostrzarki do noży, 11 Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności
i napojów, Kuchenny sprzęt elektryczny, Przybory kuchenne elektryczne, Urządzenia do gotowania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Urządzenia grzewcze, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, Urządzenia do suszenia, Urządzenia klimatyzacyjne, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodno-kanalizacyjna, Elektryczne urządzenia prysznicowe, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Filtry do użytku przemysłowego
i domowego, Zlewozmywaki kuchenne, Zlewy metalowe, Instalacje
łazienkowe, Armatury łazienkowe, Umywalki łazienkowe, Akcesoria
łazienkowe, Obudowy wanien i brodzików, Osprzęt do kabin natryskowych, Panele prysznicowe, Osprzęt do wanien i brodzików, Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę,
instalacje sanitarne, Kabiny kąpielowe, Wanny, Wanny kąpielowe,
Wanny łazienkowe, Wanny do nasiadówek, Wanny z hydromasażem,
Wanny z wirowym ruchem wody, Jacuzzi, Osprzęt i wyposażenie
do wanien, Kabiny natryskowe, Kabiny prysznicowe, Natryski, Prysznice, Brodziki, Kabiny hydromasażowe, Kabiny przenośne do łaźni
tureckich, Wanno-kabiny, Urządzenia do kąpieli, Sauny, Umywalki,
Podpory umywalek, Postumenty i półpostumenty do urządzeń sanitarnych, Sedesy, Miski klozetowe, Pisuary, Bidety, Ustępy przenośne,
Deski sedesowe, Miski ustępowe, Urządzenia kompaktowe złożone
z miski ustępowej i płuczki, Płuczki ustępowe zbiorniki do płuczek
ustępowych, Przyciski do zaworów spłukujących, Zawory spłukujące, Zlewozmywaki, Zlewy, Zlewy kompozytowe, Elektryczne młynki
na odpadki jako części zlewów, Krany i baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, kuchenne,
Armatura sanitarna, Wyroby sanitarne, Kuchenne okapy wyciągowe,
wyciągi kuchenne, Suszarki do włosów, Suszarki do rąk, Suszarki
do żywności, Suszarki do ubrań, Fontanny, wodotryski ozdobne, Części i akcesoria do urządzeń i instalacji sanitarnych, Rurki, odpływy, zaworki, wężyki, Instalacje i aparatura sanitarna, Armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń i instalacji wodnych i sanitarnych, Aparatura i urządzenia do zmiękczania i uzdatniania wody, Ogrzewacze
wody, Lodówki, Zamrażarki, Szafy chłodnicze, Wentylatory, Klimatyzatory, Grzejniki, Termofory, Piece grzewcze, Grzałki, Podgrzewacze wody, Suszarki, Bojlery, Czajniki elektryczne, Ekspresy do kawy,
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Frytkownice, Grille, Barbecue grille, Kuchenki, Rożen, Mikrofalówki,
Gofrownice, Opiekacze do chleba, Tostery, Szybkowary elektryczne i parowe, Prasowacze parowe, Kociołki i naczynia do gotowania
pod ciśnieniem, Elektryczny sprzęt kuchenny, Sprzęt oświetleniowy,
Lampy, Abażury, Żyrandole, Kinkiety, Żarówki, Lampiony, Latarki,
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, 21 Zastawa stołowa, przybory kuchenne
i pojemniki, Przybory kuchenne nieelektryczne, Naczynia kuchenne
ceramiczne, Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], Wyroby
ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Garnki, Garnki i rondle
kuchenne, Głębokie naczynia kuchenne, Czajniczki do herbaty, Formy i foremki kuchenne, Ceramika do użytku kuchennego, Przybory
kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Wyroby szklane, Pojemniki emaliowane, Pojemniki do użytku domowego, Utensylia kuchenne, Deski do krojenia kuchenne, Wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne dla gospodarstwa domowego.

(111) 348987
(220) 2021 05 29
(210) 529544
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) GLOBAL TRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EMILIA
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, Urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, Urządzenia elektryczne do rozdrabniania
żywności, Miksery domowe elektryczne, Urządzenia elektryczne
używane w kuchni do mielenia, Młynki do użytku domowego inne
niż ręczne, Wyciskacze do owoców (elektryczne), Roboty kuchenne
elektryczne, Elektryczne wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, Ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Odkurzacze,
Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa domowego, Pralki,
Zmywarki, Wirówki, Elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, Elektryczne urządzenia czyszczące do użytku domowego, Noże
elektryczne i ostrzarki do noży, Urządzenia do czyszczenia parą,
Urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, 11 Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności
i napojów, Kuchenny sprzęt elektryczny, Przybory kuchenne elektryczne, Urządzenia do gotowania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje
i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Urządzenia grzewcze, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Urządzenia do ogrzewania i suszenia
do użytku osobistego, Urządzenia do suszenia, Urządzenia klimatyzacyjne, Instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania
w wodę i sanitacji, Instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodno-kanalizacyjna, Elektryczne urządzenia prysznicowe, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Filtry do użytku przemysłowego
i domowego, Wanny, Brodziki, Zlewozmywaki kuchenne, Zlewy
metalowe, Instalacje łazienkowe, Armatury łazienkowe, Umywalki
łazienkowe, Akcesoria łazienkowe, Obudowy wanien i brodzików,
Kabiny natryskowe, Osprzęt do kabin natryskowych, Panele prysznicowe, Osprzęt do wanien i brodzików, 21 Zastawa stołowa, przybory
kuchenne i pojemniki, Przybory kuchenne nieelektryczne, Naczynia
kuchenne ceramiczne, Naczynia [artykuły gospodarstwa domowego], Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, Garnki,
Garnki i rondle kuchenne, Głębokie naczynia kuchenne, Czajniczki
do herbaty, Formy i foremki kuchenne, Ceramika do użytku kuchennego, Przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, Wyroby
szklane, Pojemniki emaliowane, Pojemniki do użytku domowego,
Utensylia kuchenne, Deski do krojenia kuchenne, Wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne dla gospodarstwa domowego.
(111) 348988
(151) 2021 11 24

(220) 2021 05 31
(441) 2021 08 02

(210) 529635
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(732) STACHELSKI DANIEL, Węgrzce Wielkie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAPIETRUCK
(510), (511) 43 Usługi restauracji fast-food.
(111) 348989
(220) 2021 04 21
(210) 528077
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZACZNIJ OD NOWA
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, Audiowizualne urządzenia
do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, utrwalone w formie multimedialnej gry telewizyjne, pobieralne
gry komputerowe, Programy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem
telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki
i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane], Podpisane
fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania fotografii, Urządzenia
do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka do przechowywania
fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów
fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy do wklejania [albumy
fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie
zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe, Gry przystosowane
do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne, Ozdoby choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam
w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, Usługi marketingu i public
relations, Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów
i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów: kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] koncertów,
38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
Dostarczanie informacji on-line z komputerowych baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 Nauczanie,
Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi-
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kacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Usługi rozrywkowe w zakresie
interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem
sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi wynajmu nagrań
i studiów nagrań, Produkcja audycji telewizyjnych, filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa,
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi
koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projektowanie graficzne.

(111) 348990
(220) 2021 04 23
(210) 528104
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) CLIMATEO.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów 703 (PL)
(540) (znak słowny)
(540) heva
(510), (511) 7 Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Pompy, Pompy basenowe, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, Odkurzacze, Odkurzacze roboty, Odkurzacze do odsysania
płynów, Odkurzacze do celów przemysłowych, Instalacje do centralnego odkurzania, Torby do odkurzaczy, Worki do odkurzaczy, Worki
i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, Szczotki do odkurzaczy, Węże
do odkurzaczy, Ssawki do odkurzaczy, Zamiatarki, Maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, Maszyny
i urządzenia ogrodnicze, narzędzia ogrodnicze o napędzie innym niż
ręczny, Maszyny i urządzenia rolnicze, narzędzia rolnicze o napędzie
innym niż ręczny, Glebogryzarki, Kosiarki do trawy, Kosiarki do trawników z siedziskiem, Kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, Kosiarki samobieżne, Kosy [maszyny], Podkaszarki, Nożyce elektryczne,
Piły o napędzie innym niż ręczny, Sekatory o napędzie innym niż
ręczny, Obcinacze o napędzie innym niż ręczny, Bębny elektryczne do nawijania węży ogrodowych, Aeratory, Awaryjne generatory
prądotwórcze, Elektryczne narzędzia kuchenne, Elektryczne maszyny kuchenne: Elektryczne roboty kuchenne, Maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, Urządzenia do napowietrzania wody i napojów, Maszyny do mineralizacji
wody pitnej, Filtry do maszyn i urządzeń, Akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienionych powyżej
urządzeń, maszyn i narzędzi, 8 Narzędzia i przyrządy ręczne, Narzędzia i przyrządy ogrodnicze sterowane ręcznie, Narzędzia i przyrządy
rolnicze sterowane ręcznie, Narzędzia i przyrządy do kształtowania
krajobrazu sterowane ręcznie, Narzędzia i przyrządy budowlane sterowane ręcznie, Opryskiwacze ogrodowe ręczne, Opryskiwacze rolnicze ręczne, Rozpylacze do użytku domowego ręczne, Rozpylacze
do użytku ogrodniczego ręczne, Rozpylacze do użytku rolniczego
ręczne, Aeratory ręczne, Kultywatory ręczne, Siewniki ręczne, Żelazka, Żelazka parowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym
sprzedaży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towarów: metalowe: listwy oraz kształtowe elementy oddzielające lub
wykończeniowe pokryć nawierzchni drogowych, placów, ścieżek, alejek, chodników, fragmentów ogrodów, kwietników, zieleńców, metalowe: ogrodzenia i elementy ogrodzeń, metalowe łączniki do węży
ogrodowych, metalowy osprzęt do węży ogrodowych, metalowe
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nawijarki niemechaniczne do węży giętkich, pojemniki ogrodowe
wykonane z metalu, kraty metalowe, metalowe słupki ogrodowe,
kostka brukowa metalowa, płyty metalowe ogrodowe, kompostowniki metalowe, metalowe obramowania do drzwi ogrodowych, wieszaki metalowe na węże ogrodowe, metalowe szpule do ręcznego
zwijania węży ogrodowych, metalowe słupki ogrodowe, ogrodzenia
metalowe, metalowe: szklarnie stacjonarne, szklarnie modułowe,
szklarnie przenośne, drabiny metalowe, narzędzia ręczne o napędzie
innym niż ręczny, pompy, pompy basenowe, urządzenia zamiatające,
czyszczące, myjące i piorące, odkurzacze, odkurzacze roboty, odkurzacze do odsysania płynów, odkurzacze do celów przemysłowych,
instalacje do centralnego odkurzania, torby do odkurzaczy, worki
do odkurzaczy, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, szczotki
do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, zamiatarki, maszyny do czyszczenia ciśnieniowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, przemysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze
ciśnieniowe, maszyny, narzędzia i urządzenia ogrodnicze, maszyny,
narzędzia i urządzenia rolnicze, glebogryzarki, kosiarki do trawy, kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki samobieżne, kosy-maszyny, podkaszarki, nożyce
elektryczne, piły, sekatory, obcinacze, bębny elektryczne do nawijania węży ogrodowych, aeratory, awaryjne generatory prądotwórcze,
elektryczne narzędzia kuchenne, elektryczne maszyny kuchenne,
elektryczne roboty kuchenne, maszyny i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, urządzenia do napowietrzania wody i napojów, maszyny do mineralizacji wody pitnej,
filtry do maszyn i urządzeń, akcesoria, zespoły, podzespoły, osprzęt,
wyposażenie oraz części do wymienionych powyżej urządzeń, maszyn i narzędzi, narzędzia i przyrządy ręczne, narzędzia i przyrządy
ogrodnicze sterowane ręcznie, narzędzia i przyrządy rolnicze sterowane ręcznie, narzędzia i przyrządy do kształtowania krajobrazu sterowane ręcznie, narzędzia i przyrządy budowlane sterowane ręcznie,
opryskiwacze ogrodowe, opryskiwacze rolnicze, rozpylacze do użytku domowego, rozpylacze do użytku ogrodniczego, rozpylacze
do użytku rolniczego, aeratory ręczne, kultywatory ręczne, siewniki,
żelazka, żelazka parowe, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura,
armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do nawadniania w tym automatycznego, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolnopomiarowa i regulacyjna: do uzdatniania wody, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym
kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do filtrowania wody pitnej,
systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa i regulacyjna: do zmiękczania wody, systemy, instalacje, urządzenia, aparatura, armatura, w tym kontrolno-pomiarowa
i regulacyjna: do oczyszczania wody, akcesoria, zespoły, podzespoły,
osprzęt, wyposażenie oraz części do wymienionych powyżej systemów, instalacji, urządzeń, aparatury, armatury zawarte w klasie 11,
węże ogrodowe, niemetalowe łączniki do węży ogrodowych, niemetalowy osprzęt do węży ogrodowych, folie z tworzyw sztucznych do użytku w ogrodnictwie, geotekstylia, niemetalowe: listwy
oraz kształtowe elementy oddzielające lub wykończeniowe pokryć
nawierzchni drogowych, placów, ścieżek, alejek, chodników, fragmentów ogrodów, kwietników, zieleńców, niemetalowe: ogrodzenia
i elementy ogrodzeń, pojemniki ogrodowe z materiałów murarskich,
kraty niemetalowe, domki i budki ogrodowe niemetalowe, paliki,
słupki ogrodowe niemetalowe, kostka brukowa, płyty ogrodowe
niemetalowe, drzwi ogrodowe-niemetalowe ramy, namioty ogrodowe-szkielety ramowe, niemetalowe i nie z materiału tekstylnego,
niemetalowe: szklarnie stacjonarne, szklarnie modułowe, szklarnie
przenośne, meble ogrodowe i akcesoria do mebli ogrodowych ujęte w klasie 20, parawany, meble nadmuchiwane, słupki ogrodowe
niemetalowe, stojaki na parasole przeciwsłoneczne, statuetki, figury,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje ogrodowe, pojemniki niemetalowe,
kosze niemetalowe, kompostowniki niemetalowe, wyroby wikliniarskie, niemetalowe bębny na węże ogrodowe, obsługiwane ręcznie,
niemetalowe mocowane na ścianie podpory do węży, niemechaniczne, niemetalowe szpule do nawijania węży, drabiny niemetalowe,
materace, materace dmuchane, karimaty, maty do spania, poduszki,
pościel, oprócz bielizny pościelowej, chodziki dla dzieci, pojemniki
na kompost do użytku domowego, dysze do węży ogrodowych,
zraszacze do węży ogrodowych, spryskiwacze, szczotki podłączane
do węży ogrodowych, rozpylacze mocowane do węży ogrodowych,
sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, narzędzia do czyszczenia, ręczne, szczotki, miotły, mopy, końcówki do mopów, wyżymaczki do mopów, rękawice ogrodnicze, rękawice do grilla, rękawice
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do użytku domowego, stojaki do roślin, stojaki na kwiaty, wazony,
donice, doniczki, pojemniki na rośliny, kosze na rośliny, misy na rośliny, podstawki do pojemników na rośliny, przykrywki do pojemników
na rośliny, strzykawki do użytku w ogrodzie, szczotki do trawników,
kosze do użytku domowego, kosze na pranie, kosze i kubły na śmieci, konewki, sitka do konewek, dozowniki produktów do mycia ciała,
dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki do papieru toaletowego, dyfuzory do olejków zapachowych, inne niż dyfuzory z patyczkami zapachowymi, dzbany, dzbanki.

(111) 348991
(220) 2021 04 28
(151) 2021 12 06
(441) 2021 08 16
(732) Hankook Tire & Technology Co., Ltd.,
Seongnam (Gyeonggi) (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DynaPRO HPX
(540)

(210) 528230

(531) 27.05.01, 27.05.17
(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 pneumatycznych do kół
pojazdów, Dętki do opon 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) 348992
(220) 2021 05 05
(210) 528514
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RADIOCALM Onkoemulsja
(510), (511) 3 Kosmetyki ochronne, Kosmetyki do pielęgnacji, Preparaty do higieny, 5 Preparaty farmaceutyczne, Preparaty do celów
medycznych, maści, płyny, żele, emulsje, zawiesiny, aerozole do celów medycznych, Plastry do celów medycznych, Materiały opatrunkowe, Kompresy do celów medycznych, Środki i preparaty higieniczne do celów medycznych, Suplementy diety, żywność dietetyczna
do celów medycznych, żywność do celów medycznych.
(111) 348993
(220) 2021 05 07
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 16
(732) CZERWONKA PIOTR PASTELIER, Lublin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 528565

(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, 14 Biżuteria, Przyrządy do mierzenia czasu, Wyroby biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, 18
Aktówki, Aktówki na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Torebki,
Opaski skórzane, Paski naramienne, Paski skórzane do bagażu, Paski skórzane ( inne niż odzież), Pudełka ze skóry, Skórzane aktówki
na dokumenty, Skórzane etui na karty, Etykiety skórzane, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia.
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(111) 348994
(220) 2021 05 07
(210) 528676
(151) 2021 12 02
(441) 2021 08 16
(732) CHOLEWIAK-GÓRALCZYK AGNIESZKA INGA, Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUROWE KOTKI I PSY
(540)

(591) szary, biały, jasnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24,
26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 26.04.22, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24,
03.01.27
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej,
wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz
poprzez ofertę bezpośrednią: pokarmów dla zwierząt, mięsa i produktów z mięsa dla zwierząt, karmy dla zwierząt, napoi dla zwierząt,
witamin i odżywek dla zwierząt, preparatów farmaceutycznych i lekarstw dla zwierząt, suplementów diety dla zwierząt, produktów
weterynaryjnych, artykułów przemysłowych dla zwierząt, klatek,
kojców, kuwet, transporterów, koszy i plecaków dla zwierząt, środków do pielęgnacji i higieny zwierząt, produktów kosmetycznych
dla zwierząt, zabawek i akcesoriów dla zwierząt, obroży dla zwierząt, akcesoriów do hodowli zwierząt w warunkach domowych, 41
Usługi edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe dotyczące zwierząt
domowych, w tym zachowań zwierząt domowych, żywienia zwierząt domowych, opieki i pielęgnacji zwierząt domowych, Nauczanie
dotyczące zwierząt domowych, w tym o zachowaniach zwierząt domowych, opiece nad zwierzętami domowymi, żywieniu zwierząt domowych, pielęgnacji zwierząt domowych, Szkolenia kotów i psów,
w tym nadpobudliwych, wykazujących zachowania lękowe, agresję,
z problemami behawioralnymi, Trening posłuszeństwa dla zwierząt,
Szkoły posłuszeństwa do tresury zwierząt, Trening w zakresie modyfikacji zachowań niepożądanych u zwierząt domowych, w tym
kotów i psów, Tresura zwierząt na rzecz osób trzecich, Szkolenia
w zakresie behawiorystyki zwierząt domowych, Szkolenie w obchodzeniu się ze zwierzętami domowymi, w tym psami i kotami, Nauka
opieki nad zwierzętami domowymi, Nauka tresury zwierząt, Nauczanie pielęgnacji zwierząt domowych, Świadczenie usług w zakresie
ćwiczeń dla zwierząt, Szkolenia w obchodzeniu się ze zwierzętami
domowymi, w szczególności psami, kotami, Szkolenie opiekunów
dla zwierząt, kosmetyczek dla zwierząt, Organizowanie, obsługa
i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów, kursów, wystaw, pokazów, konkursów,
obozów dotyczących zwierząt domowych, w tym zachowań zwierząt domowych, żywienia zwierząt domowych, opieki i pielęgnacji
zwierząt domowych, Usługi edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe z dziedziny weterynarii, Nauczanie z dziedziny weterynarii, Organizowanie, obsługa i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów, kursów, wystaw,
pokazów, konkursów, obozów z dziedziny weterynarii, Redagowanie
i publikacja, w tym elektroniczna, materiałów edukacyjnych, książek,
czasopism, biuletynów, tekstów dotyczących zwierząt domowych
i z dziedziny weterynarii, w tym dotyczących zachowań zwierząt domowych, żywienia zwierząt domowych, opieki i pielęgnacji zwierząt
domowych, Opracowywanie kursów, materiałów edukacyjnych i instruktażowych dotyczących zwierząt domowych i z dziedziny weterynarii, w tym dotyczących zachowań zwierząt domowych, żywienia
zwierząt domowych, opieki i pielęgnacji zwierząt domowych, Produkcja i montaż filmów instruktażowych i edukacyjnych, Publikacja
multimedialna materiałów drukowanych, Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, Usługi edukacyjne związane z zoologią,
Usługi edukacyjne dotyczące zawodu lekarza weterynarii, technika
weterynarii, behawiorysty zwierząt towarzyszących i dietetyka zwierząt towarzyszących, Usługi instruktora w zakresie behawioryzmu
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zwierząt, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, 44 Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze w zakresie zdrowia, pielęgnacji, opieki, żywienia,
hodowli, przemieszczania zwierząt, w tym psów i kotów, Doradztwo
dotyczące żywienia zwierząt, Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt,
Doradztwo w zakresie poprawy relacji między zwierzętami domowymi a opiekunem, Doradztwo w zakresie poprawy relacji między
zwierzętami domowymi, Doradztwo i konsultacje w zakresie problematycznego zachowania zwierząt, w tym psów i kotów, Opieka
zdrowotna, higieniczna i pielęgnacja estetyczna zwierząt, Porady
behawioralne, Porady terapeutów ekspertów w dziedzinie żywienia
zwierząt, ich zachowania, pielęgnacji, zdrowia i opieki nad zwierzętami, Porady dotyczące zachowania problemowego u zwierząt, Porady
zoopsychologiczne, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, Sporządzanie raportów specjalistycznych przez dietetyków zwierząt, w tym psów i kotów, Sporządzanie raportów specjalistycznych przez terapeutów behawioralnych zwierząt, w tym psów
i kotów, Udostępnianie informacji z możliwych do przeszukiwania
indeksów i informacyjnych baz danych, w tym tekstu, dokumentów
elektronicznych, baz danych, grafiki, mediów elektronicznych, obrazów i treści audiowizualnych, za pośrednictwem Internetu i sieci
komunikacyjnych dotyczących usług weterynaryjnych, pielęgnacji
zwierząt i pielęgnacji ich urody, usług terapii behawioralnej zwierząt,
w tym terapeutyczne szkolenia behawioralne dla zwierząt, Usługi
w zakresie terapii zachowania, w tym terapeutyczne treningi zachowania dla zwierząt, Usługi kliniczne i behawioralne dotyczące zwierząt, które agregują, interpretują, stosują i iterują dane zdrowotne,
aby zapewnić skuteczne, spersonalizowane i terminowe zarządzanie
jednym lub więcej przewlekłymi stanami zdrowia, Usługi terapeutów behawioralnych, w tym terapeutyczne treningi behawioralne
dla zwierząt, w tym psów i kotów, Usługi ustalania racji żywieniowych dla zwierząt, Usługi klinik i szpitali dla zwierząt, Usługi hodowli
zwierząt domowych, Usługi weterynaryjne, Udzielanie informacji
dotyczących usług weterynaryjnych, Usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi informacyjne
dotyczące weterynaryjnych produktów farmaceutycznych, Weterynaryjne usługi doradcze.

(111) 348995
(220) 2021 05 12
(210) 528859
(151) 2021 12 13
(441) 2021 08 09
(732) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PositiveonMax ZDROWE KORZYŚCI
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18, 01.03.02,
26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 348996
(220) 2021 05 12
(210) 528863
(151) 2021 12 13
(441) 2021 08 09
(732) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Travinol PLUS ZDROWE KORZYŚCI
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
26.01.03, 01.03.02, 24.13.13
(510), (511) 5 Suplementy diety.
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(111) 348997
(220) 2021 05 12
(210) 528865
(151) 2021 12 13
(441) 2021 08 09
(732) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Asparomag B6 ZDROWE KORZYŚCI
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18,
01.03.02, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 348998
(220) 2021 05 12
(210) 528883
(151) 2021 12 06
(441) 2021 08 16
(732) SKALSKI GRZEGORZ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKALSKI CAKES & CAFÉ Słodki punkt widzenia
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.16, 26.01.18, 05.07.03, 08.01.01, 11.03.04
(510), (511) 30 Bułeczki słodkie, Bułeczki z czekoladą, Bułki, Chleb,
Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chrupiące ciastka z kremem (Profiterole), Ciastka, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto na wypieki, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Dekoracje cukiernicze do ciast, Dulce de leche [kajmak], Gofry,
Grzanki, Kanapki, Kanapki z parówką [hot dog], Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Mieszanki ciasta, Mieszanki
na naleśniki słone, Pastylki [wyroby cukiernicze], Piernik, Pizza, Płatki
kukurydziane, Pralinki, Placki, Przekąski na bazie zbóż, Ptifurki [ciasteczka], Quiche, Słodycze owocowe, Suchary, Tarty (z owocami), Tortille, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, 43 Kawiarnie,
Restauracje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Samoobsługa (restauracje-).
(111) 348999
(220) 2021 06 07
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 02
(732) SYNERGIA.PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NIERUCHOMOŚCI synergia.plus
(540)

(210) 529917

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.12, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie
komputerowymi bazami danych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Agencje
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informacji handlowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, Bezpośrednia reklama pocztowa, Biura pośrednictwa
pracy, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Fakturowanie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Informacja o działalności gospodarczej,
Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Komputerowe
zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach
wydawania oprogramowania, Negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Outsourcing-doradztwo biznesowe, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu
„płać za kliknięcie”, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji
reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, Telemarketing, Tworzenie tekstów reklamowych,
Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi
w zakresie nabywania dla osób trzecich-zakupy produktów i usług
dla innych przedsiębiorstw, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 Usługi agencji ubezpieczeniowej, Agencje nieruchomości, Usługi związane z majątkiem
nieruchomym, Administrowanie domami czynszowymi, Agencje
kredytowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Pobieranie czynszu, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji
o ubezpieczeniach, Udzielanie informacji finansowych, Udzielanie
rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, Wycena nieruchomości, Wynajem
mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem zakwaterowania-mieszkania, Zarządzanie nieruchomością, 42 Platforma jako
usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] umożliwiająca
wystawianie przez usługodawców ofert w szczególności związanych
z nieruchomościami oraz organizująca współpracujących specjalistów, Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do wystawiania przez usługodawców ofert w szczególności związanych z nieruchomościami oraz organizujące współpracujących specjalistów,
Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi
doradztwa informatycznego, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Digitalizacja dokumentów-skanowanie, Doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, Dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Instalacja
oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania
komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, Opracowywanie oprogramowania w ramach
publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Projektowanie dekoracji wnętrz, Przechowywanie danych
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elektronicznych, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich-usługi informatyczne, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
Usługi graficzne, Usługi inżynieryjne, Usługi kartograficzne, Usługi
konsultacyjne dotyczące architektury, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki.

(111) 349000
(220) 2021 06 08
(210) 529973
(151) 2021 11 18
(441) 2021 07 19
(732) OKNOPLAST IP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LUNA
(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 materiałach 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 wymia-
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na szkła okiennego, Montaż, instalacja i wymiana szyb okiennych,
Montaż, instalacja i wymiana szyb zespolonych.

(111) 349001
(220) 2017 01 30
(210) 466891
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Księgowy Roku
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzienniki, poradniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty, książki,
materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje wymiennokartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządzania i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usługi
w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, doradztwo ekonomiczne, obróbka danych komputerowych, przetwarzanie danych, usługi publikowania
i rozpowszechniania materiałów reklamowych, usługi promocyjne,
38 usługi w zakresie prowadzenia portali internetowych, przesyłanie
informacji tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi
w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy terminali
komputerowych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem
multimediów i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji
z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, 41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on-line
książek i periodyków, publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informatycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi
w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, szkoleń i kongresów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych i kulturalnych, usługi rozrywkowe, działalność rekreacyjna
i kulturalna.
(111) 349002
(220) 2020 03 06
(210) 511162
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 20
(732) NORMOLIFE GRZEGORZ RUTKOWSKI, LIDIA RUTKOWSKA,
IWONA NOWAKOWSKA-SKOP SPÓŁKA JAWNA, Chyliczki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NORMOLIFE
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety do kontroli cholesterolu, pyłek
pszczeli stosowany jako suplement diety, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety,
tabletki zawierające wapń jako suplementy diety, suplementy diety
poprawiające kondycję i wytrzymałość, naturalne suplementy diety
do leczenia klaustrofobii, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące suplementami diety, suplementy witaminowe do stosowania w dializie
nerkowej, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu,
suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
suplementy prebiotyczne, mineralne suplementy diety, białkowe
suplementy diety, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne
suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy
mineralne do żywności, suplementy diety zawierające propolis, su-
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plementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety
zawierające kazeinę, suplementy diety dla niemowląt, suplementy
diety zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy z wapniem, suplementy z siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy
ziołowe w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy
diety w płynie, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię
lniane, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy
witaminowe w postaci plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy odżywcze składające się
głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy diety składające
się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie
z żelaza, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych,
mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy
odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, nośniki uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych,
nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych
warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, 35
sprzedaż detaliczna lub hurtowa następujących towarów: suplementy diety do kontroli cholesterolu, pyłek pszczeli stosowany jako
suplement diety, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, nutraceutyki do stosowania jako suplementy diety, tabletki zawierające wapń
jako suplementy diety, suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, naturalne suplementy diety do leczenia klaustrofobii, suplementy diety składające się z aminokwasów, suplementy
diety składające się z witamin, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, mieszanki do picia będące suplementami diety,
suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu, suplementy
diety, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe, suplementy
prebiotyczne, mineralne suplementy diety, białkowe suplementy
diety, przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne
do żywności, suplementy diety zawierające propolis, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające drożdże,
suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety
zawierające białko, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy z wapniem, suplementy
z siarą, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety dla sportowców, suplementy diety
w płynie, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety z cynkiem,
suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety
zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane,
mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy,
suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy witaminowe w postaci plastrów, suplementy diety ze sproszkowanym
białkiem, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy
diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy odżywcze składające się
głównie z wapnia, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy diety składające
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się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie
z żelaza, suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych,
mielone siemię lniane do użytku jako suplement diety, suplementy
diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy
odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, ziołowe
suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów,
mieszanki do picia w proszku będące suplementami diety o smaku
owocowym, nośniki uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych,
nośniki uwalniające substancje czynne w formie rozpuszczalnych
warstw ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, 44 wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie
medycyny regeneracyjnej, wynajem urządzeń medycznych, opieka
medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, organizowanie
leczenia medycznego, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi medycyny alternatywnej,
usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi
oceny medycznej, usługi paramedyczne.

(111) 349003
(220) 2020 05 08
(210) 513270
(151) 2021 12 15
(441) 2021 07 19
(732) INSTYTUT EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ I STYLU
ŻYCIA PROFESORA JAROSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLSKA DIETA ŚRÓDZIEMNOMORSKA
(510), (511) 9 książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane
na płytach, książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu,
edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, podcasty do pobrania,
publikacje elektroniczne, do pobrania, elektroniczne sprawozdania
do pobrania, biuletyny elektroniczne do pobrania, środki edukacyjne do pobrania, pliki multimedialne do pobrania, nagrania wideo
do pobrania, gazety elektroniczne do pobrania, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, podręczniki szkoleniowe w formie elektronicznej [do pobrania], publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, filmy wideo, filmy animowane, wstępnie nagrane
filmy, filmy do pobrania, płyty wideo z nagranymi filmami animowanymi, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, animowane filmy rysunkowe w postaci filmów kinematograficznych, nagrania wideo
z filmami, 16 książki, książki informacyjne, podręczniki [książki],
książki edukacyjne, książki z grafiką, książki z regulaminami, książki
z plakatami, książki z obrazkami, książki zawierające wzorce ściennych materiałów, książki z zadaniami dla dzieci, materiały drukowane, materiały piśmienne, afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, agendy, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery
wystawowe z papieru, biuletyny informacyjne, biuletyny [materiały
drukowane], broszury, broszury drukowane, czasopisma branżowe,
czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, drukowane ankiety,
drukowane arkusze informacyjne, drukowane diagramy, drukowane
flipcharty, drukowane foldery informacyjne, drukowane instrukcje
dotyczące metod nauczania, drukowane jadłospisy, drukowane karty informacyjne, drukowane karty na przepisy, drukowane karty odpowiedzi, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane kartonowe
tablice reklamowe, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
materiały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane
materiały szkoleniowe, drukowane programy zajęć, drukowane raporty z badań, drukowane ulotki informacyjne, drukowane wykresy,
drukowany materiał promocyjny, fiszki, formularze [blankiety, druki],
formularze czyste, ilustrowane albumy, jadłospisy, karty informacyjne, książki dla dzieci, książki dla dzieci z elementem audio, kwestionariusze drukowane, listy informacyjne, materiały drukowane do celów instruktażowych, materiały edukacyjne i instruktażowe,
periodyki, periodyki [czasopisma], plakaty reklamowe, plakaty wykonane z papieru, plakaty z kartonu, podręczniki, podręczniki edukacyjne, podręczniki instruktażowe, podręczniki instruktażowe do celów nauczania, podręczniki pomocnicze do nauki, publikacje
drukowane, publikacje edukacyjne, publikacje periodyczne drukowane, publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, reklamowe
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szyldy papierowe, szyldy papierowe, szyldy reklamowe z papieru lub
z kartonu, szyldy z papieru lub z kartonu, tabele drukowane, tablice
reklamowe z kartonu, tablice reklamowe z tektury, tablice z kartkami
do prezentacji [flipchart], ulotki, ulotki drukowane, ulotki instrukcyjne, ulotki reklamowe, wykłady drukowane, wykresy, 38 komunikacja
za pośrednictwem blogów online, podcasting, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przekazywanie informacji za pomocą komputera, przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, przesyłanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie webcastów, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity
lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie wiadomości,
przesyłanie wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci internetowej (web messaging), transmisja danych i informacji za pośrednictwem elektronicznych środków
komunikacyjnych, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów,
tekstu, zdjęć, gier, treści, generowanych przez użytkownika, treści
audio i informacji za pośrednictwem Internetu, transmisja podkastów, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
transmisja publikacji elektronicznych online, transmisja strumieniowa materiałów wideo w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Internecie, transmisja treści generowanych przez
użytkownika za pośrednictwem Internetu, transmisja wiadomości
i aktualności, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, 41 usługi pisania blogów, administrowanie [organizacja] konkursami, akademie, akredytacja usług edukacyjnych, akredytacja [certyfikacja] osiągnięć
edukacyjnych, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych
dla osób trzecich, badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja [nauczanie], edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, edukacja
w zakresie świadomości ruchowej, informacja dotycząca edukacji
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, informacja o edukacji, informacje związane z egzaminowaniem, konferencje (organizowanie i prowadzenie-), kongresy (organizowanie
i prowadzenie-), konkursy (organizowanie-) [edukacja lub rozrywka],
kursy instruktażowe, kursy korespondencyjne, kursy szkoleniowe,
kursy szkoleniowe w formie pisemnej, kursy szkoleniowe z zakresu
zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną, medyczne usługi
edukacyjne, nauczanie, nauczanie i szkolenia, nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, nauczanie w zakresie zdrowia, nauczanie wspomagane komputerowo,
opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie
materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, opracowywanie sprawozdań w zakresie nauczania, organizacja
i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, organizacja konferencji
edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja
warsztatów i seminariów, organizacja webinariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zajęć, organizowanie i prowadzanie konferencji
i seminariów, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online,
organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych,
organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie komputerowych kursów
szkoleniowych, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie
nauk medycznych, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach
szkoleniowych, organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych,
organizowanie programów szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie seminariów dotyczących
edukacji, organizowanie seminariów związanych z edukacją, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie seminariów szkoleniowych, organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie wykładów,
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organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych seminariach, produkcja filmów w celach edukacyjnych, produkcja filmów szkoleniowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów
instruktażowych, prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet,
prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
przygotowywanie tekstów do publikacji, przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, publikacja broszur, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikacja podręczników użytkownika,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacje
multimedialne, publikowanie, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki,
prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, publikowanie elektroniczne, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie
podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie
tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów medycznych, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, seminaria, seminaria edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, świadczenie usług edukacyjnych
dotyczących biologii, świadczenie usług edukacyjnych związanych
z dietą, sympozja związane z edukacją, szkolenia edukacyjne, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenie w zakresie diety
[nie medyczne], szkolenie w zakresie żywienia [nie medyczne], testy
edukacyjne, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych
do podcastów, udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie publikacji on-line,
usługi doradztwa dotyczące opracowywania kursów szkoleniowych,
usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi edukacyjne związane
z odżywianiem, usługi w zakresie przygotowywania programów nauczania, usługi w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie
publikowania online, wydawanie audiobooków, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie publikacji medycznych, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, zapewnianie kursów
edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń,
kształcenia i nauczania, zapewnianie szkoleń online, zapewnianie
szkoleniowych kursów medycznych, zarządzanie usługami edukacyjnymi, 42 badania naukowe do celów medycznych, badania
w dziedzinie żywności, badania w zakresie medycyny, badania żywności, doradztwo techniczne w zakresie usług badawczych dotyczących artykułów spożywczych i suplementów diety, konsultacje na temat higieny żywności, profesjonalne usługi doradcze dotyczące
technologii żywności, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, prowadzenie badań naukowych, sporządzanie raportów naukowych, udzielanie informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, usługi badań
i analiz biologicznych, usługi badawcze, usługi badawczo-rozwojowe, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi
doradcze w zakresie nauki, usługi laboratoriów biologicznych, usługi
laboratorium badań biologicznych, usługi naukowe, usługi naukowe
i badania w tym zakresie, usługi naukowe i technologiczne, usługi
w zakresie analiz i badań chemicznych.
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(111) 349004
(220) 2020 07 03
(210) 515540
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 30
(732) WHITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WHITES.PL
(510), (511) 35 usługi reklamowe, w tym reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych, reklama radiowa
i telewizyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń i materiałów promocyjnych dla osób trzecich
na stronach elektronicznych dostępnych za pomocą sieci komputerowych, usługi promocyjne oraz usługi marketingowe, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem pasaży handlowych on-line z linkami do witryn sprzedaży detalicznej osób trzecich,
dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu w zakresie towarów i usług osób trzecich w postaci przewodnika dla kupujących,
usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące reklamy i mediów, wynajmowanie nośników reklamowych i przestrzeni reklamowej dla osób
trzecich, usługi aukcyjne on-line, optymalizacja stron internetowych,
zarządzanie zbiorami elektronicznymi, przetwarzanie danych, usługi w dziedzinie badania mediów, publikacja tekstów reklamowych,
organizowanie wystaw i targów dla celów reklamowych lub handlowych, produkcja filmów reklamowych, informacja handlowa, 38
usługi telekomunikacyjne w zakresie transmisji dźwięku, obrazu, dokumentów i danych również drogą elektroniczną, kablową, światłowodową, bezprzewodową i satelitarną, usługi cyfrowego nadawania
treści multimedialnych w Internecie, transmisja plików cyfrowych,
elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu, dzierżawa czasu dostępu do witryn internetowych, przesyłanie wiadomości za pomocą sieci internetowych, nadawanie programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem
Internetu, nadawanie symultaniczne telewizji za pośrednictwem
globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sieci bezprzewodowych, transmisje na żywo dostępne przez strony główne w Internecie, transmisje strumieniowe audio i wideo, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Internet, telekomunikacja informacyjna,
w tym strony internetowe, łączność za pośrednictwem terminali
komputerowych, umożliwianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, łączność bezprzewodowa, usługi agencji
informacyjnych, zapewnianie dostępu do blogów internetowych,
usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, łączy satelitarnych oraz
innych środków łączności, umożliwianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług związanych z telezakupami, 41 udostępnianie publikacji
on-line nie do pobrania, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej nie do pobrania w Internecie,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikacja
on-line dzienników internetowych z treściami zdefiniowanymi przez
użytkownika z zakresu literatury, publicystyki społecznej, kulturalnej, dotyczącej stylu życia i polityki, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, zawodów, gier i quizów dla celów edukacyjnych
i rozrywkowych, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja
filmów innych niż reklamowe, usługi reporterskie, produkcja materiałów audiowizualnych, materiałów audio i wideo, 42 tworzenie
i konserwacja stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie
internetowych stron własnych osób trzecich, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, projektowanie, opracowywanie,
tworzenie i utrzymywanie stron i witryn internetowych, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie platform
internetowych do handlu elektronicznego, prace badawczo rozwojowe w zakresie komputerów, Internetu, mediów elektronicznych,
telekomunikacji, informatyki i oprogramowania komputerowego,
wsparcie techniczne dotyczące obsługi, reklamowania i marketingu
stron internetowych na rzecz osób trzecich i zarządzania nimi, wdrażanie i zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich,
tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla usług
on-line i Internetu.
(111) 349005
(220) 2020 10 22
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) SUPERSOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 519851

Nr 11/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERSOUND
(540)

(591) ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, 35 usługi handlu hurtowego,
detalicznego i online w zakresie instrumentów muzycznych, części
zamiennych i akcesoriów, sprzętu i akcesoriów dla studia nagrań,
urządzeń scenicznych, urządzeń oświetleniowych, części, akcesoriów i instalacji urządzeń nagłaśniających, przewodów i złącz do instalacji nagłaśniających i oświetleniowych, statywów do urządzeń
nagłaśniających, do urządzeń oświetleniowych i do instrumentów
muzycznych, kaset ochronnych, futerałów i pokrowców do instrumentów muzycznych, do statywów, do urządzeń nagłaśniających,
do urządzeń oświetleniowych, oprogramowania komputerowego,
reklama i usługi reklamowe, 37 usługi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy instrumentów i urządzeń muzycznych, usługi
w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy urządzeń scenicznych
do operowania światłem, dźwiękiem, obrazem, strojenie instrumentów muzycznych, 41 produkcja muzyczna, usługi w zakresie wynajmu instrumentów muzycznych, urządzeń muzycznych, sprzętu
nagłaśniającego i oświetleniowego, nauka gry na instrumentach,
warsztaty muzyczne, organizowanie imprez edukacyjnych, koncertów i spotkań z muzykami, usługi agencji dystrybucji biletów, organizowanie i prowadzenie koncertów.
(111) 349006
(220) 2021 01 28
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) EASY GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) easy-games.co
(540)

(210) 523718

(591) biały, czerwony, granatowy, zielony
(531) 21.01.09, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, Materiały drukowane, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
Papier i karton, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały drukowane
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Druki, 28 Gry,
zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 349007
(220) 2021 03 10
(210) 525849
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 20
(732) QUAD/GRAPHICS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRICK
(510), (511) 16 Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania w formie toreb, woreczków, kopert, folii i arkuszy, Szyldy z papieru lub
tektury, Ryciny, Obrazy, Modele architektoniczne, Książki, Czasopisma, katalogi i gazety, Standy reklamowe z papieru, 20 Cokoły [piedestały], Stoiska wystawowe, Standy reklamowe, Standy wystawowe
z tworzyw sztucznych lub metalizowanego papieru, Standy reklamowe z tworzyw sztucznych lub metalizowanego papieru, Stoiska wystawowe z tworzyw sztucznych lub metalizowanego papieru, Tablice informacyjne, Tablice ogłoszeniowe, 35 Przygotowywanie reklam
prasowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych na nośnikach komunikacji wizualnej z kartonu, papieru lub tworzywa sztucznego, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe,
Publikacja treści reklamowych, Kampania marketingowa, Reklama
zewnętrzna, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
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internetowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych w zakresie materiałów reklamowych i wydawniczych, Usługi sprzedaży hurtowej
za pomocą globalnych sieci komputerowych w zakresie materiałów
reklamowych i wydawniczych, Usługi sprzedaży w związku ze stoiskami wystawowymi.

(111) 349008
(220) 2021 03 26
(151) 2021 09 07
(441) 2021 05 04
(732) MTS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kórnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MTS INVEST
(540)
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(111) 349009
(220) 2021 05 04
(210) 528467
(151) 2021 09 29
(441) 2021 06 14
(732) ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsk Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ekogroszek dla wybranych !
(540)

(210) 526795

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 4 Węgiel.
(591) złoty, jasnozłoty, ciemnozłoty, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 03.01.08, 03.01.16
(510), (511) 36 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Pomoc
w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Organizowanie wynajmu nieruchomości,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich],
Dzierżawa lub wynajem budynków, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Agencje
nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących
kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Usługi agencji
nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi
w zakresie zakwaterowań, Usługi wynajmu mieszkań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Usługi
związane z inwestycjami przynoszącymi stałe dochody, Zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, Usługi w zakresie wyszukiwania
nieruchomości mieszkaniowych, Finansowanie projektów deweloperskich, Usługi nabywania gruntu, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Finansowanie
inwestycji budowlanych, Pozyskiwanie kapitału, Pobieranie czynszu,
Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków,
Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, 37 Budowa
budynków na zamówienie, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa domów, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budowa nieruchomości [budownictwo], Konsultacje budowlane,
Konserwacja i naprawa budynków, Nadzór budowlany, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi doradcze i informacyjne
dotyczące budownictwa, Konserwacja i naprawa wyposażenia budynków, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Informacja budowlana,
Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, Budowa dróg, 42 Usługi inżynieryjne w dziedzinie
technologii budowlanej, Badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym, Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
Przygotowywanie raportów związanych z opracowaniami projektów
technicznych do projektów budowlanych, Opracowanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, Usługi projektowania
wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych,
Doradztwo techniczne, Opracowywanie projektów budowlanych, Inspekcja budowlana [oględziny], Planowanie budowy nieruchomości,
Projektowanie budowlane, Usługi projektowe związane z nieruchomościami, Usługi architektoniczne, Projektowanie architektoniczne,
Przygotowywanie projektu architektonicznego, Przygotowywanie
planów architektonicznych, Usługi doradcze dotyczące architektury, Usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi,
Usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, Projektowanie sieci dróg.

(111) 349010
(220) 2021 05 07
(210) 528646
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) BIELECKI JERZY JB MULTIMEDIA, Biała Podlaska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) naLepsze
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Komputery i peryferyjne urządzenia komputerowe,
Urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub
przetwarzania dźwięku, obrazu lub danych, Czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, Urządzenia
nawigacyjne, Urządzenia fotograficzne, Ekrany projekcyjne, Drukarki
komputerowe, Komputery przenośne, Monitory, Urządzenia telefoniczne, 35 Sprzedaż (promocja) dla osób trzecich sprzętu z branży
elektronicznej.
(111) 349011
(220) 2021 05 14
(210) 528835
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) KUKULSKA MONIKA, KUKULSKI EMIL BEAUMED MEDYCYNA
ESTETYCZNA I LASEROTERAPIA SPÓŁKA CYWILNA, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BeauMED
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja
urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi medyczne, Opieka medyczna i zdrowotna.
(111) 349012
(220) 2021 05 18
(151) 2021 10 13
(441) 2021 06 28
(732) ASZYK ADAM, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOGS
(540)

(210) 528993

(531) 27.05.01, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 9 Oprogramowanie logistyczne, 39 Transport.
(111) 349013
(220) 2021 05 17
(210) 529056
(151) 2021 12 06
(441) 2021 08 16
(732) ROBASZKIEWICZ JACEK PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
JACEK ROBASZKIEWICZ OKOSENSOR, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKOSENSOR
(540)

Nr 11/2022

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PARÓWKI BANANOWE DLA MAŁYCH I DUŻYCH
na każdą OKAZJĘ
(540)

(591) biały, ciemnopomarańczowy, ciemnozielony
(531) 02.09.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 349014
(220) 2021 05 19
(210) 529105
(151) 2021 12 06
(441) 2021 08 16
(732) CEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) benefit4U
(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.11
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Komputerowe bazy danych, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 36 Doradztwo
w sprawach finansowych, Udostępnianie informacji o ubezpieczeniach, Udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, Hosting stron internetowych,
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Opracowywanie platform komputerowych, Oprogramowanie jako usługa,
Platforma jako usługa, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Przechowywanie danych elektronicznych.
(111) 349015
(220) 2021 05 19
(210) 529108
(151) 2021 12 13
(441) 2021 08 23
(732) URBAN KAROLINA, URBAN WOJCIECH THE ONE SPÓŁKA
CYWILNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) The one
(510), (511) 25 Odzież, obuwie i nakrycia głowy.

(591) czerwony, biały, jasnobrązowy, zielony, żółty, szary
(531) 08.05.03, 05.09.22, 05.09.24, 26.04.02, 26.11.03, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, Dodatki
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Drób,
Ekstrakty mięsne, Galarety mięsne, Kiełbaski parówkowe w cieście,
Kiełbasy parówkowe, Produkty gotowe na bazie wędlin, Produkty
gotowe na bazie mięsa, Wieprzowina, Wędliny parówkowe, Wyroby
gotowe na bazie drobiu, Produkty mięsopodobne na bazie parówek,
Produkty gotowe na bazie parówek, Przetwory z mięsa włączając
wyroby z drobiu i królików, Wyroby parówkowe gotowe na bazie drobiu i królików, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt,
towarami branży mięsnej: drób, Ekstrakty mięsne, Galarety mięsne,
Kiełbaski parówkowe w cieście, Kiełbasy parówkowe, Produkty gotowe na bazie wędlin, Produkty gotowe na bazie mięsa, Produkty mięsopodobne na bazie parówek, Produkty gotowe na bazie parówek,
Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Wieprzowina, Wędliny parówkowe, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Wyroby
parówkowe gotowe na bazie drobiu i królików.
(111) 349018
(220) 2021 05 21
(210) 529281
(151) 2021 12 20
(441) 2021 09 06
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga SWOJSKA POLECANA NA GRILLA I NA OGNISKO
90% MIĘSA 100% Polski Kapitał www.jbb.pl
(540)

(111) 349016
(220) 2021 05 21
(210) 529245
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) ANGELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANGELEX
(510), (511) 35 Usługi doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa
w zarządzaniu, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 45 Usługi prawne, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Usługi monitorowania prawnego.
(111) 349017
(220) 2021 05 21
(210) 529280
(151) 2021 11 23
(441) 2021 07 26
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)

(591) czerwony, biały, żółty, brązowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 25.01.15, 06.19.11, 08.05.03,
05.07.01, 24.07.01, 24.17.07, 26.01.17, 26.04.09

Nr 11/2022
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(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, Dodatki
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki,
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka,
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik
kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej, Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej
klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne,
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina,
Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny,
Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: spożywczej,
odzieżowej, obuwniczej.

(111) 349019
(220) 2021 05 21
(210) 529282
(151) 2021 12 06
(441) 2021 08 16
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga PODWAWELSKA ZŁOTA SZLACHETNY SMAK
100% Polski Kapitał
(540)

(591) czerwony, biały, złoty, jasnożółty, brązowy, różowy, beżowy,
zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.11.02, 08.05.02
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, Dodatki
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon,
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Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki,
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka,
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy, Szpik
kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z: dietetyczną
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej, Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej
klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne,
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina,
Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny,
Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: spożywczej,
odzieżowej, obuwniczej.

(111) 349020
(220) 2021 05 21
(210) 529283
(151) 2021 12 06
(441) 2021 08 16
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JBB Bałdyga WIELKOPOLSKA DOSKONAŁY SMAK
(540)

(591) biały, czerwony, zielony, żółty, jasnozielony, brązowy,
różowy, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.11.02, 08.05.04
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, Dodatki
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki,
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty
gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka,
Tłuszcze jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik
kostny jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw
lub targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej, Bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej
klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne,
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Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina,
Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny,
Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: spożywczej,
odzieżowej, obuwniczej.

(111) 349021
(220) 2021 05 24
(210) 529311
(151) 2021 12 01
(441) 2021 07 12
(732) HHW HOMMEL HERCULES PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POWERTOOLS
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 27.05.01, 29.01.01, 29.01.06,
29.01.08, 29.01.12
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, 35 Handel narzędziami dla
przemysłu, 40 Obróbka skrawaniem.
(111) 349022
(220) 2021 05 24
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) ACTIVE PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ACTIVE PHARMA
(540)

(210) 529314

(591) ciemnoszary, jasnoszary, pomarańczowy
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej,
Administrowanie działalności gospodarczej, Prace biurowe, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Przemysłowa analiza i usługi badawcze, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 349023
(220) 2021 05 24
(210) 529379
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 09
(732) EDUCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legionowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PESTKA
(510), (511) 41 Doradztwo zawodowe [edukacja], Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, Kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk
ścisłych, Kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Nauczanie języków obcych, Nauczanie w szkołach
podstawowych, Nauczanie wyrównawcze, Nauka indywidualna,
Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie
kursów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie zajęć, Organizowanie
i przeprowadzanie zajęć dla niewielkiej grupy uczniów, Organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie prezentacji
do celów edukacyjnych, Organizowanie wykładów edukacyjnych,
Prowadzenie imprez edukacyjnych, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych,
Seminaria edukacyjne, Skomputeryzowane szkolenia, Świadczenie
usług edukacyjnych dotyczących biologii, Szkolenia edukacyjne,
Udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń, Usługi
edukacyjne, Usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, Usługi informacyjne dotyczące edukacji: Zapewnianie zajęć uzupełniających
z matematyki, Usługi edukacji na poziomie podstawowym związane z umiejętnością czytania i pisania, Prowadzenie kursów nauki
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na odległość na poziomie średnim, Zapewnianie kursów szkoleniowych na poziomie szkoły średniej, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Usługi pisania blogów, Udostępnianie publikacji on-line: Tworzenie (opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Zapewnianie kursów
szkoleniowych online, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Pokazy
[do celów szkoleniowych], Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Edukacja [nauczanie], Organizowanie
i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, Organizowanie
kursów korespondencyjnych, Organizowanie seminariów dotyczących edukacji, Organizowanie wykładów, Pokazy edukacyjne, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie zajęć, Udostępnianie
informacji o nauczaniu on-line, Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów edukacyjnych, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi nauki na odległość świadczone online, Zapewnianie zajęć online
dla niewielkiej grupy uczniów, Zapewnianie testów edukacyjnych
i ocen w formie komputerowej, Zarządzanie usługami edukacyjnymi,
Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń, kształcenia i nauczania, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń.

(111) 349024
(220) 2021 05 25
(210) 529417
(151) 2021 12 13
(441) 2021 08 23
(732) AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Valerio
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 7 Instalacje do centralnego odkurzania, Odkurzacze,
Ssawki do odkurzaczy, Szczotki do odkurzaczy, Torby do odkurzaczy,
Węże do odkurzaczy, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektroniczne], szczotki elektryczne, roboty elektryczne.
(111) 349025
(220) 2021 05 26
(151) 2021 12 06
(441) 2021 08 16
(732) URBAŃSKI PAWEŁ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZooExpress.pl
(540)

(210) 529460

(591) biały, czerwony, jasnoczerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 03.06.03
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, 5 Suplementy diety dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze
dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Preparaty do mycia zwierząt, Witaminy
dla zwierząt, Pasza lecznicza dla zwierząt, Preparaty farmaceutyczne
dla zwierząt, Pieluchy dla zwierząt, 18 Odzież dla zwierząt, Smycze
dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt
[torby], Okrycia dla zwierząt, Wyroby rymarskie, bicze i ubranie dla
zwierząt, Worki do karmienia dla zwierząt, 20 Posłania dla zwierząt,
Kontenery dla zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt domowych,
Meble dla zwierząt domowych, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt
domowych, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu,
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Bramki zabezpieczające, niemetalowe dla zwierząt domowych, Kosze niemetalowe do przewożenia zwierząt domowych, 21 Akwaria,
Kuwety dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szczotki dla zwierząt domowych,
Grzebienie dla zwierząt, Klatki dla zwierząt domowych, Terraria domowe dla zwierząt, Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych,
Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, 28 Zabawki dla
zwierząt, Zabawki i gry dla zwierząt domowych, Przytulanki w postaci zwierząt, Sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, 31 Pokarm
dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma
dla gryzoni, Karma dla ryb, Żwirek dla kotów i dla małych zwierząt,
Ściółka dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Napoje dla zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt, Ziarno do żywienia
zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, 35 Usługa sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym online, w zakresie produktów weterynaryjnych
i zoologicznych, w tym preparatów do pielęgnacji zwierząt, suplementów diety dla zwierząt, preparatów witaminowych dla zwierząt,
preparatów dietetycznych leczniczych, dodatków i suplementów
do żywienia zwierząt, karmy dla zwierząt, odzieży, akcesoriów i zabawek dla zwierząt, pokarmu dla zwierząt domowych, ściółek dla
zwierząt, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Reklama, Promocja sprzedaży, Usługi marketingowe, Przygotowywanie
reklam, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
Badania rynku, Usługi public relations, Analizy i badania rynkowe,
Publikowanie tekstów reklamowych, Pokazy towarów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi
programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/
lub reklamowych, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub
zachęty, Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie bazami
danych, Usługi promocyjne polegające na przyznawaniu punktów
premiowych .

(111) 349026
(220) 2021 05 26
(151) 2021 12 06
(441) 2021 08 16
(732) URBAŃSKI PAWEŁ, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kelpi.pl
(540)

(210) 529461

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 03.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, 5 Suplementy diety dla zwierząt, Obroże przeciwpasożytnicze
dla zwierząt, Suplementy witaminowe dla zwierząt, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Preparaty do mycia zwierząt, Witaminy
dla zwierząt, Pasza lecznicza dla zwierząt, Preparaty farmaceutyczne
dla zwierząt, Pieluchy dla zwierząt, 18 Odzież dla zwierząt, Smycze
dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt
[torby], Okrycia dla zwierząt, Wyroby rymarskie, bicze i ubranie dla
zwierząt, Worki do karmienia dla zwierząt, 20 Posłania dla zwierząt,
Kontenery dla zwierząt domowych, Klatki dla zwierząt domowych,
Meble dla zwierząt domowych, Budy, kojce i legowiska dla zwierząt
domowych, Tabliczki identyfikacyjne dla zwierząt, nie z metalu,
Bramki zabezpieczające, niemetalowe dla zwierząt domowych, Kosze niemetalowe do przewożenia zwierząt domowych, 21 Akwaria,
Kuwety dla zwierząt domowych, Miski dla zwierząt domowych, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Szczotki dla zwierząt domowych,
Grzebienie dla zwierząt, Klatki dla zwierząt domowych, Terraria domowe dla zwierząt, Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych,
Rękawice do pielęgnacji sierści zwierząt domowych, 28 Zabawki dla
zwierząt, Zabawki i gry dla zwierząt domowych, Przytulanki w postaci zwierząt, Sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, 31 Pokarm
dla zwierząt domowych, Karma dla psów, Karma dla kotów, Karma
dla gryzoni, Karma dla ryb, Żwirek dla kotów i dla małych zwierząt,
Ściółka dla zwierząt, Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, Napo-

81

je dla zwierząt domowych, Ciastka dla zwierząt, Ziarno do żywienia
zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt, 35 Usługa sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym online, w zakresie produktów weterynaryjnych
i zoologicznych, w tym preparatów do pielęgnacji zwierząt, suplementów diety dla zwierząt, preparatów witaminowych dla zwierząt,
preparatów dietetycznych leczniczych, dodatków i suplementów
do żywienia zwierząt, karmy dla zwierząt, odzieży, akcesoriów i zabawek dla zwierząt, pokarmu dla zwierząt domowych, ściółek dla
zwierząt, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Reklama, Promocja sprzedaży, Usługi marketingowe, Przygotowywanie
reklam, Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
Badania rynku, Usługi public relations, Analizy i badania rynkowe,
Publikowanie tekstów reklamowych, Pokazy towarów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi
programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/
lub reklamowych, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub
zachęty, Obsługa programów lojalnościowych, Zarządzanie bazami
danych, Usługi promocyjne polegające na przyznawaniu punktów
premiowych.

(111) 349027
(220) 2021 05 26
(210) 529489
(151) 2021 11 25
(441) 2021 08 02
(732) Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Emmerich (DE)
(540) (znak słowny)
(540) KATJES WUNDERLAND
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, mianowicie gumy owocowe, lukrecja.
(111) 349028
(220) 2021 05 27
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) PALAK EMILIA BE FIT, Kleosin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HERBARIO
(540)

(210) 529502

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 27.05.04
(510), (511) 3 Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
Mydła, Środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny
do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów, 5 Produkty
farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, Żywność dla niemowląt, Suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, Plastry, materiały opatrunkowe, Materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki odkażające, Środki do zwalczania robactwa, Fungicydy, herbicydy.
(111) 349029
(220) 2021 05 27
(151) 2021 11 25
(441) 2021 08 02
(732) KROMOŁOWSKI PAWEŁ, Kamyk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cut4U FOAMS
(540)

(591) ciemnoszary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.09

(210) 529509
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(510), (511) 9 Przewody akustyczne, sprzęgacze akustyczne, membrany jako akustyka, sygnalizatory akustyczne, 17 Dźwiękoszczelne
materiały, materiały ciepłochronne, materiały izolacyjne, izolacyjne
materiały ognioodporne, pokrycia z kory jako izolacja akustyczna, materiały filtracyjne jako półprodukty w postaci pianki lub folii
z tworzyw sztucznych, piankowe podpórki i osłonki do nasadzeń
kwiatów jako półfabrykaty, lakier izolacyjny, materiały do wypychania z gumy lub z tworzyw sztucznych, materiały wyściełające z gumy
lub tworzyw sztucznych, przyciemniające folie do okien, taśmy przylepne nie do użytku biurowego medycznego czy domowego, taśmy
uszczelniające do drzwi i okien, tkaniny izolacyjne, folie z tworzywa
sztucznego nie do pakowania, tworzywa sztuczne półprzetworzone,
materiały uszczelniające, substancje uszczelniające do połączeń, żywice syntetyczne jako półprodukty, żywice sztuczne, 37 Montaż i naprawa instalacji elektrycznych, usługi budowlane i wykończeniowe
pomieszczeń, montaż i konserwacja elementów dźwiękochłonnych
w pomieszczeniach i pojazdach, montaż i naprawa izolacji, 42 Badania techniczne, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie pomieszczeń dźwiękochłonnych, doradztwo budowlane, testowanie materiałów, opracowywanie projektów
technicznych, wzornictwo przemysłowe, testowanie pojazdów.

(111) 349030
(220) 2021 05 28
(210) 529670
(151) 2021 11 19
(441) 2021 08 02
(732) POLBIONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRINTISS
(510), (511) 1 Substancje do celów naukowych, Substancje chemiczne do badań naukowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne],
Środki biochemiczne do użytku naukowego in vitro i in vivo, Środki
chemiczne do celów naukowych, Proteiny do użytku w nauce, Polipeptydy do celów naukowych, Preparaty biochemiczne do celów
naukowych, Biologiczne hodowle tkanek, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych.
(111) 349031
(220) 2021 05 28
(210) 529671
(151) 2021 11 19
(441) 2021 08 02
(732) POLBIONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TINTBIONIC
(510), (511) 1 Substancje do celów naukowych, Substancje chemiczne do badań naukowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne],
Środki biochemiczne do użytku naukowego in vitro i in vivo, Środki
chemiczne do celów naukowych, Proteiny do użytku w nauce, Polipeptydy do celów naukowych, Preparaty biochemiczne do celów
naukowych, Biologiczne hodowle tkanek, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych.
(111) 349032
(220) 2021 05 28
(210) 529691
(151) 2021 11 25
(441) 2021 08 02
(732) KALUGA KAMIL ONLINE TRADE SERVICES, Ryn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOLLY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 24.17.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: odzież,
obuwie, nakrycia głowy, sukienki, bluzki, koszule, odzież wierzchnia,
spódnice, spodnie, kombinezony, swetry, torebki, plecaki, teczki,
czapki, kominy, piżamy, dresy, szlafroki, marynarki, żakiety, kurtki,
bolerka, narzutki, jeansy.
(111) 349033
(220) 2018 07 02
(210) 487706
(151) 2019 10 16
(441) 2019 06 10
(732) GRAFIKUS-SYSTEMY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4printers
(540)

(591) fioletowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
guma arabska, drukarskie substancje chemiczne, światłoczułe płytki
drukarskie, żywice stosowane w przemyśle drukarskim, dodatki chemiczne do tuszy drukarskich, sensybilizowane klisze drukarskie
do druku offsetowego, oleje stosowane w produkcji tuszów drukarskich, środki chemiczne do użytku w drukarstwie, preparaty chemiczne do użytku w produkcji materiałów drukarskich, mieszaniny
do formowania w postaci kitu syntetycznego do użytku w produkcji
farb drukarskich dla branży drukarskiej, surfaktanty do obróbki papieru stosowane w procesach drukarskich, surfaktanty do obróbki
maszyn stosowane w procesach drukarskich, płytki o zwiększonej
czułości do użytku w drukarstwie, mieszaniny chemiczne stosowane
wraz z sensybilizowanymi kliszami drukarskimi, środki dyspergujące
do drukarstwa tekstylnego i barwienia wyrobów włókienniczych,
środki penetrujące do drukarstwa tekstylnego i barwienia wyrobów
włókienniczych, produkty chemiczne stosowane w drukarstwie lub
przy druku tekstów, obrazów, słów czy grafiki, 2 farby akrylowe, lakiery, farby drukarskie, barwniki, pigmenty, 6 drut, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe, zamki metalowe, zawiasy metalowe, opakowania metalowe, kable, druty i łańcuchy, z metalu, łańcuchy
metalowe, sprężyny metalowe, złącza metalowe, śruby metalowe,
wyroby metalowe nie zawarte w innych klasach, formy drukarskie
metalowe, metale w postaci folii lub proszku do drukarek 3D, cyfry
i litery z metali nieszlachetnych, z wyjątkiem czcionek drukarskich,
litery i cyfry [z metali nieszlachetnych], z wyjątkiem czcionek drukarskich, folie i arkusze wykonane z metalu do stosowania do produkcji
płytek drukowanych, panele miedziane do produkcji płytek drukowanych, 16 papier, karton, artykuły papierowe, plakaty z kartonu,
maty stołowe z kartonu, tablice reklamowe z kartonu, podstawki pod
szklanki z kartonu, etykiety z kartonu, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały do pakowania z kartonu, wypełnienie
z kartonu, banery wystawowe wykonane z kartonu, pudełka z kartonu, pudła na kapelusze z kartonu, szyldy z kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu, afisze, plakaty z kartonu, szyldy reklamowe z kartonu, koperty na butelki z kartonu, koperty na butelki z kartonu,
pojemniki na lód wykonane kartonu, etykiety [owijki] na butelki
z kartonu, łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domowych, materiały opakowaniowe [amortyzujące, do wyściełania] z kartonu, dzieła sztuki oraz figurki z kartonu, modele architektoniczne wykonane z kartonu, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z kartonu, papier falisty, tektura, tektura falista,
opakowania z papieru i tektury, artykuły piśmienne, elektryczne
dziurkacze [sprzęt biurowy], przenośne drukarki etykiet [sprzęt biurowy], urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy],
programy komputerowe w formie drukowanej, galwanotypy [poligrafia], wierszowniki [poligrafia], druki, druki litograficzne, druki handlowe, rozetki drukarek, drukowane bilety, drukowane jadłospisy,
publikacje drukowane, materiały drukowane, drukowane wzory, programy drukowane, drukowane rozkłady, periodyki drukowane, kalendarze drukowane, przewodniki drukowane, reklamy drukowane,
drukowane nagrody, sprawozdania drukowane, papier drukarski,
kupony drukowane, certyfikaty drukowane, drukowane zaproszenia,
drukowane emblematy, drukowane materiały szkoleniowe, kwestionariusze drukowane, wykłady drukowane, lekcje drukowane, drukowane ankiety, horoskopy drukowane, drukowane flipcharty, broszury drukowane, ulotki drukowane, drukowane diagramy, tabele
drukowane, plany drukowane, drukowane wykresy, zestawy drukarskie, klisze drukarskie, drukarskie czcionki, czcionki drukarskie, formularze [blankiety, druki], księgi druków handlowych, maszyny drukujące adresy, drukowane znaki papierowe, terminarze [materiały
drukowane], samoprzylepne etykiety drukowane, drukowane arkusze muzyczne, drukowane wykroje kostiumów, drukowane emblematy [kalkomanie], drukowane reprodukcje obrazów, drukowane
etykietki papierowe, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane
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ulotki informacyjne, papier drukarski superkalandrowany, drukowane foldery informacyjne, drukowane komunikaty prasowe, drukowane programy zajęć, biuletyny [materiały drukowane], częściowo drukowane formularze, drukowane raporty konsumenta, drukowane
materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane karty odpowiedzi, drukowane dyplomy [nagrody], roczniki [publikacje drukowane], drukowane zaproszenia kartonowe, drukowane
zaproszenia papierowe, drukowane karty informacyjne, drukowany
materiał promocyjny, drukowane materiały piśmienne, drukowane
arkusze informacyjne, publikacje periodyczne drukowane, przenośne zestawy drukarskie, litery drukarskie [czcionka], reglety drukarskie [interlinie], cyfry [czcionki drukarskie], druki w formie obrazów,
materiały drukarskie i introligatorskie, matryce do druku ręcznego,
taśmy do drukarek komputerowych, papier rolowany do drukarek,
papier do drukarek laserowych, linijki [reglety] dla drukarzy, taśmy
do drukarek igłowych, drukowane etykiety na bagaż, drukowane reprodukcje dzieł sztuki, dzienniki pokładowe [materiały drukowane],
rejestry okrętowe [materiały drukowane], drukowane karty na przepisy, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane czasopisma poświęcone turystyce, drukowane czasopisma poświęcone filmom, drukowane papierowe tablice reklamowe, drukowane
czasopisma poświęcone tańcowi, wykroje drukowane do szycia, drukowane raporty z badań, drukowane notatki z seminariów, publikacje drukowane dotyczące komputerów, drukowane książki z nutami,
komunikaty prasowe [materiały drukowane], kaszty, ramy zecerskie
[drukarstwo], papier do druku cyfrowego, przenośne drukarki etykiet [sprzęt biurowy], materiały drukowane do celów instruktażowych, drukowane materiały opakowaniowe z papieru, drukowane
czasopisma poświęcone sztukom teatralnym, drukowane czasopisma poświęcone sztuce figuratywnej, drukowane karty odpowiedzi
na listy, drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, skrócone
przewodniki kieszonkowe [materiały drukowane], drukowane materiały instruktażowe dotyczące telekomunikacji, zestawy drukarskie,
przenośne [artykuły biurowe], programy komputerowe w formie
drukowanej, papier offsetowy do drukowania broszur, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, materiały drukowane
w postaci próbek kolorów, czerwona farba drukarska stosowana
w pieczątkach, rysunki satyryczne w gazetach [materiały drukowane], drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, historyjki obrazkowe w gazetach [materiały drukowane], drukowane
materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, arkusze z nutami w formie drukowanej, programy przetwarzające dane w formie drukowanej, papier do drukowania metodą sublimacji barwników, korektory
w płynie do matryc drukarskich, drukowane karty okolicznościowe
z zapisanymi informacjami elektronicznymi, drukowane zabawne
etykiety na butelki z winem, ręczne drukarki do kart kredytowych
do wytłaczania znaków, drukowane przepisy sprzedawane jako elementy opakowań artykułów spożywczych, rolki papieru do ciągłego
zapisu danych [materiały drukowane], maszyny do drukowania etykiet do użytku domowego i biurowego, papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], drukowane znaki papierowe zawierające nazwy do stosowania podczas specjalnych
wydarzeń, drukowane znaki papierowe zawierające numery stołów
do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, arkusze nasączone
tuszem do użytku w reprodukcji obrazów w branży drukarskiej, taśmy do przenośnych drukarek etykiet [artykuły biurowe], 35 prowadzenie sklepu i/lub hurtowni z maszynami, urządzeniami przemysłowymi, statkami, samolotami, meblami, artykułami gospodarstwa
domowego i drobnymi wyrobami metalowymi, prowadzenie sklepu
i/lub hurtowni z napojami alkoholowymi, napojami bezalkoholowymi, wyrobami tytoniowymi, komputerami, urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowaniem, wyrobami chemicznymi, odpadami, złomem, gazetami, artykułami piśmiennymi, książkami, drobnymi
wyrobami metalowymi, farbami, szkłem, meblami, sprzętem oświetleniowym, pozostałymi artykułami użytku domowego, skomputeryzowane zarządzanie danymi, zarządzanie bazami danych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalność gospodarczej i zarządzania,
pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych, elektronicznych i innych, reklama, agencje reklamowe, badanie rynku i opinii publicznej, pośrednictwo pracy, biuro pośrednictwa pracy, agencje pracy tymczasowej, zarządzanie agencjami turystycznymi, organizowanie targów, wystaw i kongresów
w celach handlowych lub/i reklamowych, usługi sprzedaży, reklamy
i promocji: materiałów drukarskich i introligatorskich, drukarek, ma-
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szyn i urządzeń introligatorskich, 40 drukowanie, druk wywabowy,
druk sitowy, druk typograficzny, drukowanie fotograficzne, drukowanie wzorów, usługi drukowania, drukowanie zdjęć, drukowanie offsetowe, drukowanie litograficzne, drukowanie szablonów, drukowanie
3d, drukowanie portretów, drukowanie znaczków, drukowanie reklam, drukowanie książek, drukowanie fotograwiury, drukowanie
cyfrowe, drukowanie wklęsłe, usługi druku offsetowego, usługi składania druku, usługi wykańczania druków, wytrawianie fotograficzne
druków, wynajem drukarek 3d, drukowanie przezroczy fotograficznych, drukowanie filmu kinematograficznego, drukowanie na wełnie, odtlenianie obwodów drukowanych, usługi druku na tkaninach,
usługi wykańczania druków [introligatorstwo], usługi wykańczania
druków [składanie], przetwarzanie przeźroczy i druków, usługi wykańczania druków [cięcie], drukowanie wzorów na dywanach, drukowanie obrazów na przedmiotach, drukowanie, wywoływanie zdjęć
i filmów, drukowanie wzorów dla osób trzecich, drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych, drukowanie fotografii z nośników
cyfrowych, kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, usługi w zakresie drukowania
materiałów papierniczych, drukowanie cyfrowo przechowywanych
obrazów i zdjęć, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach
prezentów, wynajem maszyn i urządzeń do drukowania zdjęć, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego,
usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem maszyn i urządzeń drukarskich, drukowanie, na zamówienie, nazw firm
oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych.

(111) 349034
(220) 2021 06 01
(210) 529731
(151) 2021 10 19
(441) 2021 07 05
(732) FUNDACJA CZŁOWIEK SUKCESU, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REWELACYJNA FIRMA
(540)

(591) czerwony, niebieski, czarny
(531) 02.07.23, 26.01.03, 26.01.14, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie imprez połączonych z wręczaniem
nagród za szczególne zasługi lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie
pracy zawodowej lub społecznej, w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Organizowanie imprez
połączonych z wręczaniem nagród i wyróżnień przedsiębiorcom,
przedsiębiorstwom i instytucjom, zwłaszcza z sektora finansowego,
bankowego i biznesowego.
(111) 349035
(220) 2021 05 31
(210) 529744
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) POZNAŃSKI GRZEGORZ MR HOME, Skokówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hoKU
(540)

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 20 Materace, meble, stoiska wystawowe, półki, stojaki,
lustra (jako meble), ramy do obrazów, palety transportowe niemetalowe, rolety okienne, tablice ogłoszeniowe, wyroby stolarskie,
chodziki dla dzieci, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli, kadzie drewniane do zlewania wina, pościel (prócz bielizny
pościelowej), kosze do noszenia dzieci.

(111) 349036
(220) 2021 05 31
(210) 529755
(151) 2021 10 31
(441) 2021 07 12
(732) VERONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wąbrzeźno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VERONI EST. 1990
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Porcelana, Porcelana ozdobna, Porcelanowe jajka,
Wyroby porcelanowe, Rzeźby porcelanowe, Tabliczki porcelanowe,
Szyldy porcelanowe, Porcelanowe popiersia, Doniczki porcelanowe,
Kubki porcelanowe, Żardyniery porcelanowe, Pudełka z porcelany,
Posągi z porcelany, Rzeźby z porcelany, Figurki z porcelany, Statuetki z porcelany, Bibeloty z porcelany, Popiersia z porcelany, Ozdoby z porcelany, Kubki z porcelany, Porcelanowa zastawa stołowa,
Ozdobne wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby porcelanowe,
Porcelanowe żardyniery [donice], Skarbonki-świnki z porcelany, Naczynia obiadowe z porcelany, Zdobione wyroby z porcelany, Posągi
z porcelany chińskiej, Rzeźby wykonane z porcelany, Bibeloty z porcelany [posągi], Statuetki z chińskiej porcelany, Figurki wykonane
z porcelany, Bibeloty [posągi] z porcelany, Krasnale ogrodowe z porcelany, Wyroby artystyczne z porcelany, Kubki z chińskiej porcelany,
Kubki wykonane z porcelany, Doniczki ozdobne z porcelany, Ozdoby ścienne z porcelany, Podkładki porcelanowe pod szklanki, Porcelanowe ozdoby na ciasta, Podkładki porcelanowe pod naczynia,
Termoizolowane naczynia domowe z porcelany, Serwisy do kawy
z porcelany, Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Ozdobne figurki wykonane z porcelany, Figurki wykonane z porcelany kostnej,
Ozdobne rzeźby wykonane z porcelany, Ozdobne modele wykonane z porcelany, Modele [ozdoby] zrobione z porcelany, Statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, Zastawa stołowa
z porcelany kostnej [inna niż sztućce], Dzieła sztuki z porcelany, terakoty i szkła, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe z porcelany,
Ozdoby wykonane z porcelany [bibeloty], Artykuły porcelanowe
do celów dekoracyjnych, Szyldy z porcelany lub ze szkła, Popiersia
z porcelany, terakoty lub szkła, Kubki wykonane z cienkiej porcelany
kostnej, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z porcelany, Naczynia
do pieczenia wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne 3D wykonane z porcelany, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Karafki ze szkła,
Miski ze szkła, Szklane popiersia, Popiersia szklane, Szklane karafki,
Ozdoby szklane, Rzeźby szklane, Figurki szklane, Kubki szklane, Butle
szklane, Naczynia ze szkła, Wazony ze szkła, Figurki ze szkła, Szklane
naczynia żaroodporne, Talerze ze szkła, Wyroby szklane malowane,
Kryształ [wyroby szklane], Ozdobne donice szklane, Szklana zastawa
stołowa, Słoiki, dzbanki szklane, Szklanki [naczynia do picia], Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, Zastawa stołowa obiadowa, Serwisy
[zastawy stołowe], Zastawa stołowa, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Serwisy do kawy [zastawa stołowa], Podstawki
pod szklanki [zastawa stołowa], Talerze [część zastawy stołowej]
z żelu krzemionkowego, Zastawa stołowa, inna niż noże, widelce
i łyżki, Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Serwisy do herbaty, Ceramiczna zastawa stołowa, Ceramiczne
serwisy do kawy, Ceramiczne statuetki, Figurki ceramiczne, Garnki
ceramiczne, Pudełka z ceramiki, Ozdobne donice ceramiczne, Naczynia kuchenne ceramiczne, Ceramika do użytku kuchennego, Kubki
wykonane z ceramiki, Skarbonki-świnki z ceramiki, Rzeźby ceramiczne, Statuy ceramiczne, Ceramiczne statuy, Rondle ceramiczne,
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Misy ceramiczne, Kubki ceramiczne, Tabliczki ceramiczne, Naczynia
ceramiczne, Ceramiczne skarbonki, Donice ceramiczne, Ceramiczne
ozdoby, Ozdoby ceramiczne, Ceramiczne popiersia, Pudełka ceramiczne, Figurki wykonane z ceramiki, Ceramiczne pokrywki na pojemniki do chusteczek higienicznych, Moździerze ceramiczne w stylu
japońskim [suribachi], Dekoracje ścienne 3D wykonane z ceramiki,
Naczynia do pieczenia wykonane z ceramiki, Wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, Termoizolowane naczynia domowe
z ceramiki, Krasnale ogrodowe ceramiczne [gnomy], Dzieła sztuki
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty i szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub
szkła, Ceramiczna zastawa stołowa, Ceramiczna zastawa stołowa, 35
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących
towarów, Porcelana, Porcelana ozdobna, Porcelanowe jajka, Wyroby
porcelanowe, Rzeźby porcelanowe, Tabliczki porcelanowe, Szyldy
porcelanowe, Porcelanowe popiersia, Doniczki porcelanowe, Kubki
porcelanowe, Żardyniery porcelanowe, Pudełka z porcelany, Posągi
z porcelany, Rzeźby z porcelany, Figurki z porcelany, Statuetki z porcelany, Bibeloty z porcelany, Popiersia z porcelany, Ozdoby z porcelany, Kubki z porcelany, Porcelanowa zastawa stołowa, Ozdobne
wyroby porcelanowe, Zdobione wyroby porcelanowe, Porcelanowe
żardyniery [donice], Skarbonki-świnki z porcelany, Naczynia obiadowe z porcelany, Zdobione wyroby z porcelany, Posągi z porcelany chińskiej, Rzeźby wykonane z porcelany, Bibeloty z porcelany
[posągi], Statuetki z chińskiej porcelany, Figurki wykonane z porcelany, Bibeloty [posągi] z porcelany, Krasnale ogrodowe z porcelany,
Wyroby artystyczne z porcelany, Kubki z chińskiej porcelany, Kubki
wykonane z porcelany, Doniczki ozdobne z porcelany, Ozdoby ścienne z porcelany, Podkładki porcelanowe pod szklanki, Porcelanowe
ozdoby na ciasta, Podkładki porcelanowe pod naczynia, Termoizolowane naczynia domowe z porcelany, Serwisy do kawy z porcelany,
Naczynia stołowe wykonane z porcelany, Ozdobne figurki wykonane
z porcelany, Figurki wykonane z porcelany kostnej, Ozdobne rzeźby
wykonane z porcelany, Ozdobne modele wykonane z porcelany, Modele [ozdoby] zrobione z porcelany, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny,
terakoty i szkła, Dzieła sztuki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub
szkła, Zastawa stołowa z porcelany kostnej [inna niż sztućce], Statuy
z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Popiersia z porcelany,
ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty
lub szkła, Statuetki z porcelany, ceramiki, gliny lub szkła, Dzieła sztuki
z porcelany, terakoty i szkła, Przemysłowe pojemniki opakowaniowe
z porcelany, Ozdoby wykonane z porcelany [bibeloty], Artykuły porcelanowe do celów dekoracyjnych, Szyldy z porcelany lub ze szkła,
Popiersia z porcelany, terakoty lub szkła, Kubki wykonane z cienkiej
porcelany kostnej, Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z porcelany, Naczynia do pieczenia wykonane z porcelany, Dekoracje ścienne
3D wykonane z porcelany, Szklane filiżanki, szklanki, kieliszki, Karafki
ze szkła, Miski ze szkła, Szklane popiersia, Popiersia szklane, Szklane
karafki, Ozdoby szklane, Rzeźby szklane, Figurki szklane, Kubki szklane, Butle szklane, Naczynia ze szkła, Wazony ze szkła, Figurki ze szkła,
Szklane naczynia żaroodporne, Talerze ze szkła, Wyroby szklane malowane, Kryształ [wyroby szklane], Ozdobne donice szklane, Szklana
zastawa stołowa, Słoiki, dzbanki szklane, Szklanki [naczynia do picia],
Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Szklanki, kieliszki,
naczynia do picia i akcesoria barowe, Zastawa stołowa obiadowa,
Ceramiczna zastawa stołowa, Serwisy [zastawy stołowe], Zastawa
stołowa, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Serwisy
do kawy [zastawa stołowa], Podstawki pod szklanki [zastawa stołowa], Talerze [część zastawy stołowej] z żelu krzemionkowego, Zastawa stołowa, inna niż noże. widelce i łyżki, Zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Przybory kuchenne i zastawa stołowa,
z wyjątkiem widelców, noży i łyżek, Serwisy do herbaty, Ceramiczne
serwisy do kawy .

(111) 349037
(220) 2021 05 31
(210) 529760
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GASHOW GREEN AREA SHOW
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(540)

(591) ciemnozielony, jasnozielony, zielony
(531) 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe,
Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja,
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe,
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne,
Pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk
wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej, Doradztwo specjalistyczne
w zakresie reklamy, 41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz targów
związanych z kultura, edukacją lub rozrywką, Organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, Usługi
wydawnicze.
(111) 349038
(220) 2021 05 31
(210) 529777
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) GAWRON ROBERT ARMUR, Pieniążkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARMUR
(540)

(591) granatowy, srebrny, biały
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 349039
(220) 2021 06 02
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) I MAMY TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wiry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i MAMY TO!
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01

(210) 529820

85

(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy], Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki
przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne
niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki
[odzież], Swetry [odzież], Odzież codzienna, Poszetki [odzież], Szorty
[odzież], Sztormiaki [odzież], Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę
[odzież], Topy [odzież], Odzież wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki
[odzież], Odzież damska, Odzież tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana, Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki [odzież], Paski [odzież], Dzianina
[odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież],
Odzież wierzchnia dla pań, Odzież wierzchnia dla kobiet, Zestawy
typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury
[odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież z imitacji skóry, Odzież
w stylu sportowym, Gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska, damska i dziecięca,
Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież wierzchnia na złe
warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane
sukienki, Sukienki skórzane, Sukienki druhen, Cheongsams [chińskie
sukienki], Luźne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju, Koszule, Koszule
codzienne, Koszule sportowe, Koszule zginane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe, Koszulki
polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie koszule
wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami,
Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice, Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane,
Spodnie ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie
spodnie, Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki,
Spódniczki baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie pumpy
[alladynki], Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy
[kostiumy ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu
zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach
marynarką], Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez
rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem
przy szyi, Płaszcze, Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze
plażowe, Płaszcze futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie,
Płaszcze kąpielowe, Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe,
Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie,
Kurtki bluzy, Ocieplane kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe,
Ciepłe kurtki robocze, Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki
przeciwdeszczowe z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące
przed zimnem i wiatrem, Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane, Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki,
Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki
z daszkiem, Czapki ze sztucznego futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze
słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry [kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe
szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale
[tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół
szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce, Wyprawki dziecięce
[odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie piłkarskie,
Obuwie gimnastyczne, 35 Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi

86

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy.

(111) 349040
(220) 2021 06 01
(210) 529843
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hej FEST GUBAŁÓWKA
(540)

(591) pomarańczowy, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, koncerty
muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, rezerwacja biletów na koncerty, usługi rezerwacji biletów na koncerty, koncerty muzyczne
za pośrednictwem telewizji, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia.
(111) 349041
(220) 2021 06 01
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) KALYCIOK ROMUALD, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XOMO’S ENERGIA
(540)

(210) 529846

(591) fioletowy, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Kolektory ciepła słonecznego, Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, suszenia, zaopatrzenia w wodę, pompy ciepła, baterie fotowoltaiczne, przydomowe
elektrownie z panelami fotowoltaicznymi.
(111) 349042
(220) 2021 06 02
(210) 529856
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) CUKIERNIA-PIEKARNIA MACIUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANUFAKTURA PIECZYWA M MACIUŚ 1983 PIEKARNIA
CUKIERNIA KRAINA Z CIASTA RODEM!
(540)

(591) ciemnoszary, zielony
(531) 05.07.02, 26.01.01, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12

Nr 11/2022

(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i piekarnicze, 35 Usługi handlu
detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych.

(111) 349043
(220) 2021 06 02
(210) 529879
(151) 2021 12 20
(441) 2021 09 06
(732) CONSTANCE CARROLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UK Constance Carroll Vegan FRIENDLY V LASH brow SOAP
MYDŁO DO STYLIZACJI BRWI
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.03, 24.09.05, 05.03.13, 26.01.18
(510), (511) 3 Mydła, Mydła kosmetyczne, Mydła perfumowane, Mydła do stylizacji, Mydła do stylizacji brwi, Mydła do stylizacji włosów
i rzęs, Mydła perfumowane, Żele do stylizacji włosów, Żele do włosów, Żele do brwi i rzęs, Kosmetyki.
(111) 349044
(220) 2021 06 02
(210) 529887
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) PIETRAS TADEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE CHEMIKS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R S OSIEDLE RELAKS NAD STAWEM
(540)

(531) 05.03.11, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi zarządzania
nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych, Administrowanie nieruchomościami, Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, Wynajem
nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości, Usługi doradcze i konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Finansowanie projektów deweloperskich, Pobieranie czynszu, 37 Budowanie nieruchomości
(budownictwo), Budowa nieruchomości mieszkalnych, Usługi deweloperskie w dziedzinie budownictwa polegające na budowie budynków mieszkalnych i usługowych, Roboty budowlano-montażowe,
Usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Doradztwo
dotyczące budownictwa mieszkalnego, Naprawa i konserwacja budynków mieszkalnych, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości.
(111) 349045
(220) 2021 06 04
(210) 529891
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)

Nr 11/2022
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVI TY
(540)

Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikację online, Skomputeryzowane usługi rezerwacji
w zakresie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji .

(111) 349048
(220) 2021 06 04
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 02
(732) HERE&NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kanaste
(540)
(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakresie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksówką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie usług w zakresie
zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, Przewożenie,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikację online, Skomputeryzowane usługi rezerwacji
w zakresie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji.
(111) 349046
(220) 2021 06 04
(210) 529899
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVITY
(540)
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(210) 529905

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety w płynie, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
do użytku dietetycznego, Suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość.
(111) 349049
(220) 2021 06 04
(151) 2021 12 13
(441) 2021 08 23
(732) DPV LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DPV logistic
(540)

(210) 529910

(111) 349047
(220) 2021 06 04
(210) 529900
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) EVITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EVITY
(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 01.05.01, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, Doradztwo
w zarządzaniu biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, 39
Transport, Transport pasażerski, Transport ładunków, Usługi w zakresie transportu towarów, Wypożyczanie środków transportu, Spedycja, Spedycja towarów, Spedycja ładunków, Organizowanie transportu, Czarterowanie transportu, Rezerwacja transportu, Rezerwowanie
transportu, Maklerstwo transportowe, Usługi transportowe, Usługi
pośrednictwa transportowego, Usługi agencji transportowej w zakresie organizowania transportu towarów, Magazynowanie ładunku
przed transportem, Pakowanie artykułów do transportu, Pakowanie
towarów podczas transportu, Organizowanie transportu i podróży,
Wynajem pojazdów transportowych na umowę, Skomputeryzowane planowanie związane z transportem, Usługi informacyjne związane z transportem, Usługi doradcze związane z transportem, Usługi
konsultacyjne związane z transportem, Profesjonalne doradztwo
w zakresie transportu, Odbiór, transport i dostawa towarów, Organizowanie transportu drogą lądową morską i powietrzną, Pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, Transport osób i towarów drogą
lądową, powietrzną i wodną, Magazynowanie ładunku przed transportem.

(591) zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakresie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksówką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie usług w zakresie
zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, Przewożenie,

(111) 349050
(220) 2021 06 02
(210) 529941
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) SALAWA RYSZARD DOMINIK MIĘSNY, Gdynia (PL);
BISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA DOMINIKA CENIMY JAKOŚĆ 2020 ZAWSZE BEZ
DODATKU E bez dodatku fosforanów bez dodatku konserwantów
bez dodatku glutaminianu sodu

(591) zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakresie podróży, Usługi taksówek, Transport podróżnych taksówką, Organizowanie transportu taksówkowego, Świadczenie usług w zakresie
zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobilnych, Przewożenie,
Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące przewozu pasażerów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, Organizacja transportu osobowego na rzecz osób trzecich
poprzez aplikację online, Skomputeryzowane usługi rezerwacji
w zakresie przewozu pasażerów, Organizacja transportu osobowego
na rzecz osób trzecich za pośrednictwem aplikacji .
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(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i sanitarne, Produkty lecznicze, Witaminy, Dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, Żywność dla niemowląt, Plastry, środki opatrunkowe, Preparaty do plombowania zębów, Wosk dentystyczny, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Żywność dietetyczna do celów
leczniczych, Antybiotyki, Środki do leczenia oparzeń, Środki przeciwbólowe, Pastylki i pigułki do celów farmaceutycznych, Minerały
do celów leczniczych, Mineralne dodatki do żywności, Suplementy
diety do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Preparaty ziołowe
do celów leczniczych.

(540)

(591) biały, szary, brązowy, zielony
(531) 29.01.14, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 02.01.01, 02.01.11,
05.11.99, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, wędliny, dziczyzna, mleczne produkty, tłuszcze jadalne, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Organizowanie targów handlowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów
sprzedaży detalicznej. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 349051
(220) 2021 06 07
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) BUKOWIECKI ZBIGNIEW, Chełb (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UZI UZUPEŁNIENIE ZAPOMNIANYCH IDEI
(540)

Nr 11/2022

(111) 349053
(220) 2019 10 29
(210) 506236
(151) 2021 09 20
(441) 2020 02 17
(732) Swiss Pharma International AG, ()
(540) (znak słowny)
(540) LINATRA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, mianowicie
preparaty farmaceutyczne i medyczne do obniżania poziomu cukru
we krwi przy cukrzycy, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia,
suplementy diety dla ludzi.
(111) 349054
(220) 2019 02 13 K
(151) 2021 10 27
(441) 2021 07 12
(732) HLH BioPharma GmbH, Balve (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DentaSan
(540)

(210) 529806

(210) 529945

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 5 Produkty probiotyczne do celów medycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej i zębów do zapobiegania zapaleniu dziąseł,
paradontozie, halitozie, powstawaniu aft, przy zapaleniach i małych
ranach w jamie ustnej oraz pasty do zębów, płyny do płukania jamy
ustnej i gumy do żucia na bazie probiotycznej.

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.08
(510), (511) 41 Usługi informacji o imprezach rozrywkowych, usługi
rozrywki klubowej, usługi kompozycji muzycznych, publikowanie
książek, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, filmowanie i nagrywanie filmów na taśmach video, organizowanie koncertów, organizowanie zawodów sportowych, usługi produkcji filmów, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, realizowanie spektakli, wystawianie spektakli, usługi studia
nagrań, telewizyjne programy rozrywkowe, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie kaset
video, wykonywanie zdjęć, organizowanie i obsługa zjazdów, Występy zespołów rockowych na żywo, Usługi w zakresie przedstawień
na żywo.
(111) 349052
(220) 2021 06 08
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praga (CZ)
(540) (znak słowny)
(540) BUDDENOL

(210) 529948

(111) 349055
(220) 2021 06 08
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) SUBSTIPHARM, Paryż (FR)
(540) (znak słowny)
(540) POSELA
(510), (511) 5 Leki, Preparaty farmaceutyczne.

(210) 529953

(111) 349056
(220) 2021 06 07
(210) 529956
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mama i ja WODA ŹRÓDLANA
(540)

(591) niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.15, 26.13.25
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
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(111) 349057
(220) 2021 06 07
(210) 529964
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) LUDWIKOWSKI MICHAŁ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TURKUSOMETR
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Szkolenia biznesowe, Usługi
edukacji biznesowej, Organizowanie szkoleń biznesowych, Usługi
mentoringu biznesowego, Prowadzenie warsztatów edukacji w dziedzinie biznesu, Organizowanie webinariów, Szkolenia w zakresie
umiejętności biznesowych, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi szkolenia personelu działu sprzedaży, Nauczanie dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania, Usługi szkolenia
w dziedzinie zarządzania, Doradztwo szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, Usługi edukacyjne dotyczące zarządzania, Usługi w zakresie wykładów z umiejętnościami zarządzania, Usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa
do spraw zarządzania, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami
pracowników.
(111) 349058
(220) 2021 06 08
(210) 530006
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mama i ja WODA ŹRÓDLANA
(540)

(591) niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty
do produkcji napojów.
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.15, 05.03.11, 05.03.14,
26.04.01, 26.04.04
(510), (511) 11 Lampy LED, Urządzenia oświetleniowe LED, Żarówki
oświetleniowe LED, Oprawy oświetleniowe LED, Oświetlenie typu
LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Zestawy oświetlenia LED
do znaków podświetlanych, Urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED], Bezpłomieniowe świece
z diodami elektroluminescencyjnymi [LED], Świece LED, Oświetlenie
nastrojowe LED, Lampy bezpieczeństwa LED, Lampy oświetleniowe, Lampy podłogowe, Lampy elektryczne, Lampy ścienne, Lampy
stołowe, Lampy biurkowe, Lampy stojące, Stojące lampy, Przenośne
lampy [oświetleniowe], Sufitowe lampy wiszące, Neonowe lampy
oświetleniowe, Luminescencyjne (Lampy-) oświetleniowe, Oświetlenie dachowe [lampy], Przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], Lampy do użycia na wolnym powietrzu.
(111) 349062
(220) 2021 06 09
(210) 530091
(151) 2021 12 21
(441) 2021 07 12
(732) SKIN HARMONY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SKIN HARMONY DERMATOLOGIA MEDYCYNA ESTETYCZNA
Dr Martyna Szaniawska
(540)

(111) 349059
(220) 2021 06 08
(210) 530008
(151) 2021 12 13
(441) 2021 08 23
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA
AKCYJNA, Police (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLIST
(510), (511) 1 Nawozy płynne oraz środki ochrony roślin, podawane
bezpośrednio na liście różnego rodzaju roślin.
(111) 349060
(220) 2021 06 09
(210) 530083
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) BONILAIT PROTEINES, Chasseneuil-Du-Poitou (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bonisun
(540)

(591) ciemnopomarańczowy, pomarańczowy
(531) 01.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Mleko i produkty mleczne, Tłuszcz mleczny, Sproszkowana baza mleczna stosowana w przemyśle spożywczym, Słodka
serwatka w proszku, Serwatka zawierająca tłuszcz do celów spożywczych.
(111) 349061
(220) 2021 06 09
(151) 2021 12 13
(441) 2021 08 23
(732) ŻUKOWSKI ADAM, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIGHT GREEN

(591) złoty
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
(111) 349063
(220) 2021 06 11
(210) 530124
(151) 2021 11 19
(441) 2021 08 02
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Cadde
Eskisehir (TR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ETI Dare with DARK CHOCOLATE
(540)

(210) 530090
(591) biały, czarny, czerwony, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.02, 26.11.13, 26.13.25
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(510), (511) 30 Ciasteczka, Czekoladki, Ciastka, Krakersy, Wafelki, Ciasta, Tarty (z owocami), Desery, mianowicie desery piekarnicze, desery
na bazie mąki i czekolady, Chleb, prażone ziarna, Owies łuskany, Płatki śniadaniowe, Lody.

(111) 349064
(220) 2021 06 11
(210) 530183
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 16
(732) UNITEL MOTORSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki (PL);
TG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MX-5 CUP POLAND
(540)

(531) 25.07.03, 18.01.09, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, 39 Wynajem samochodów, 41
Organizowanie zawodów sportowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 349065
(220) 2021 06 11
(210) 530186
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 16
(732) UNITEL MOTORSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki (PL);
TG GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MX-5 Cup Poland
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, 39 Wynajem samochodów, 41
Organizowanie zawodów sportowych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 349066
(220) 2021 06 11
(210) 530204
(151) 2021 12 15
(441) 2021 07 26
(732) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RSBOX spray booth
(540)

(591) biały, czerwony, fioletowy, granatowy, niebieski,
pomarańczowy, żółty
(531) 01.01.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 Metalowe kabiny lakiernicze, Kabiny stosowane przy
malowaniu za pomocą rozpylaczy (metalowe), Natryskowe kabiny
do malowania (metalowe), Przenośne kabiny metalowe, Kabiny metalowe, Metalowe przewody, rury, zawory, Drobne wyroby metalowe,
Artykuły metalowe do pakowania, owijania i wiązania, 7 Urządzenia
do malowania i lakierowania, Maszyny powlekające, Zautomatyzowane pistolety natryskowe do malowania i lakierowania, Maszyny
rozpylające, Pistolety do malowania.
(111) 349067
(220) 2021 06 11
(210) 530206
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) PROFiTOOL
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy, jasnoszary
(531) 26.05.01, 26.05.09, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 7 Narzędzia i urządzenia warsztatowe o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym, Pompy, Kompresory, Dmuchawy, Roboty przemysłowe, Generatory elektryczności, Maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, Silniki, Układy napędowe i części maszyn,
Urządzenia sterujące procesami (mechaniczne), 8 Narzędzia i urządzenia warsztatowe sterowane ręcznie, Ręcznie sterowane narzędzia
i przyrządy do obróbki materiałów, naprawy i konserwacji, Ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, 9 Przyrządy pomiarowe i kontrolne,
Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia
mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Odzież ochronna chroniąca przed urazami, Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Ochronna odzież robocza [chroniąca przed
wypadkami lub urazami], Ochronna odzież termiczna chroniąca
przed wypadkami lub urazami, Odzież ochronna o dużej widoczności, 11 Palniki, bojlery i podgrzewacze, Oświetlenie i reflektory
oświetleniowe, Oświetlenie pojazdów (urządzenia do-), Oświetlenie i reflektory do pojazdów, Lampki oświetlenia wewnętrznego,
do czytania, do pojazdów, Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i uzdatniania powietrza, Urządzenia do oczyszczania gazów spalinowych, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, 17 Rury izolowane (niemetalowe), Węże hydrauliczne
z gumy, Węże hydrauliczne z tworzyw sztucznych, Gumowe rury
i przewody rurowe, Niemetalowe złącza rurowe, Artykuły i materiały
izolacyjne i zabezpieczające, Giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie
do nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, Plomby, uszczelki i wypełnienia, Rury giętkie, rurki,
przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu,
Taśmy, paski i błony klejące, Plomby uszczelki i wypełnienia, Artykuły
i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Półprzetworzone substancje z tworzyw sztucznych, Żywice w formie wytłaczanej, Okładziny
do sprzęgła i hamulców, Membrany i półprzetworzone syntetyczne
materiały filtrujące, Materiały do odnowy i naprawy opon, Artykuły
amortyzujące wstrząsy i zabezpieczające, tłumiki drgań, 25 Odzież,
obuwie, nakrycia głowy.
(111) 349068
(220) 2021 06 11
(210) 530209
(151) 2021 12 15
(441) 2021 07 26
(732) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFIRS refinishing system
(540)

(591) biały, czerwony, fioletowy, granatowy, niebieski,
pomarańczowy, żółty
(531) 01.01.01, 26.04.03, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 1 Preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty do lutowania, substancje do naprawy opon, 2 Barwniki, Koloranty, Pigmenty
i tusze, Rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, Żywice naturalne w stanie surowym, 3 Środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do nadawania połysku,
preparaty do usuwania rdzy, zmywacze silikonowe, 7 Wycinarki [maszyny], Maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające, ostrzące
i do obróbki powierzchni, Maszyny powlekające, Maszyny, obrabiarki
oraz narzędzia i urządzenia o napędzie elektrycznym, do mocowania
i łączenia, Elektryczne narzędzia ręczne, Elektryczne młoty udarowe,
8 Narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), Brzeszczoty
pił, Cęgi do cięcia drutu, Tarcze cierne szlifierskie, Przyrządy do cięcia, Dźwignie, Gwintownice [narzędzia ręczne], Gwintownice ramko-
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we pierścieniowe, Imadła, Klucze (narzędzia), Lewarki uruchamiane
ręcznie, Łomy, Pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej,
Młotki, Narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, Nożyce, Nożycowe przyrządy ręczne, Obcęgi, Perforatory (narzędzia ręczne), Pilniki,
Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Przebijaki [narzędzia], Pompki ręczne, Rozwiertaki, Przyrządy do cięcia rur, Skrobaki, Szczypce, Kleszcze, Śrubokręty, Świdry, Ręczne tarcze szlifierskie, Taśmy
do przeciągania przewodów elektrycznych (narzędzia), Wiertarki
ręczne, Świdry korbowe, Wiertła, Szpachle, Łopatki, Narzędzia i urządzenia warsztatowe sterowane ręcznie, Ręcznie sterowane narzędzia
i przyrządy do obróbki materiałów, naprawy i konserwacji, 9 Maski
ochronne, filtry do masek do oddychania, Przyrządy pomiarowe
i kontrolne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące,
Odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Ochronna
odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], Ochronna
odzież termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Odzież
ochronna o dużej widoczności.

(111) 349069
(220) 2021 06 11
(210) 530208
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO PZL-KALISZ
SPÓŁKA AKCYJNA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WSK PZL-KALISZ
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 7 Silniki samolotowe, koła zębate (zespoły) maszynowe,
pompy (części maszyn i silników).
(111) 349070
(220) 2021 06 14
(210) 530228
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) SOWA TOMASZ TRINITY MEDIA ENTERTAINMENT
DEVELOPMENT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONCERT MUZYKI FILMOWEJ
(540)

(591) ciemnożółty, brązowy, biały
(531) 27.05.01, 01.01.03, 29.01.13
(510), (511) 16 Materiały drukowane: afisze, plakaty, plakaty reklamowe, biuletyny informacyjne. drukowane arkusze muzyczne, drukowane arkusze informacyjne. arkusze z nutami w formie drukowanej,
formularze [blankiety, druki], gazety, publikacje drukowane, ulotki,
ulotki drukowane, ulotki reklamowe, drukowane ulotki informacyjne, Jednorazowe produkty papierowe: afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne: etykiety
z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, etykiety przylepne z papieru, kalendarze drukowane, kalendarze ścienne, kalendarze na biurko,
koperty [artykuły piśmienne], nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki, notatniki [notesy], Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych:
torby papierowe, torby papierowe do pakowania, papierowe torby
na prezenty, 35 Dostarczanie informacji marketingowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Kampanie marketingowe, Informacja marketingowa, Marketing dotyczący promocji, Marketing cyfrowy, Marketing imprez i wydarzeń,
Marketing internetowy, Plakaty reklamowe (Rozlepianie-), Produkcja
filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i te-
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lewizyjnych, Produkcja reklam, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie
ulotek reklamowych, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie reklam,
Publikacja treści reklamowych, Publikacja reklam, Przygotowywanie
ulotek reklamowych, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie
materiałów reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama
i marketing, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna,
Reklamy online, Reklamy prasowe (Przygotowywanie-), Reklamy radiowe i telewizyjne, Umieszczanie reklam, Wykonywanie materiałów
reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
drukowanych], Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, Promowanie koncertów muzycznych, Promocja
[reklama] koncertów, 41 Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne
na żywo, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, Obsługa koncertów muzycznych,
Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Widowiska
muzyczne na żywo, Wykonywanie programów muzycznych, Występy muzyczne na żywo, Występy muzyczne i piosenkarskie, Zapewnianie muzyki na żywo, Zarządzanie stroną artystyczną występów
muzycznych, Zarządzanie koncertami, Prezentacja nagrań wideo,
Produkcja muzycznych filmów wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań dźwiękowych i/
lub wideo, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Realizacja
rozrywki na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych na żywo, Organizacja rozrywek muzycznych, Organizacja
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Organizacja występów
rozrywkowych na żywo, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Organizowanie koncertów, Organizowanie koncertów muzycznych,
Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie wydarzeń
muzycznych, Organizowanie występów muzycznych na żywo, Prezentacja imprez rozrywkowych na żywo, Prezentacja koncertów
muzycznych, Prezentacja koncertów, Prezentacja przedstawicieli
na żywo, Prezentacja przedstawień muzycznych, Produkcja koncertów muzycznych, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących
występy instrumentalistów, Produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy piosenkarzy, Produkcja widowisk na żywo, Przedstawienia muzyczne, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Rozrywka w postaci koncertów, Rozrywka z udziałem
muzyki, Rozrywka w postaci występów orkiestr, Rozrywka w postaci występów orkiestr symfonicznych, Usługi imprez muzycznych
na żywo, Usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę w postaci
występów na żywo, Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi w zakresie
produkcji widowisk na żywo, Usługi w zakresie dostarczania rozrywki
w formie występów muzycznych na żywo, Widowiska muzyczne.

(111) 349071
(220) 2021 06 14
(210) 530231
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) NEW DATA MINING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Libertów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N-DMS
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.15.09, 24.17.09, 20.05.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego związane
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z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, 42
Administracja serwerów, Administrowanie prawami użytkowników
w sieciach komputerowych, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania
i programów komputerowych, Aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych,
Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo
dotyczące rozwijania systemów komputerowych, Doradztwo eksperckie dotyczące technologii, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo i konsultacje w zakresie
sprzętu i oprogramowania komputerowego, Doradztwo i konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo komputerowe,
Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo specjalistyczne dotyczące oprogramowania
komputerowego, Doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, Doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem oprogramowania komputerowego, Doradztwo
techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania
komputerowego, Doradztwo techniczne związane z używaniem
sprzętu komputerowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
Doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, Doradztwo w sprawach komputerów, Doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, Doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, Doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie projektowania
i opracowywania oprogramowania komputerowego, Doradztwo
w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo
w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo związane z aktualizacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane
z konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, Doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, Doradztwo
związane z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych,
Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych,
Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie raportów z zakresu Informatyki, Elektroniczne
przechowywanie plików i dokumenty, Hosting aplikacji Interaktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multimedialnych, Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Instalacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, Instalacja,
konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Instalacja, konserwacja i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie
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oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
sprzętowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalowanie programów komputerowych, Instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, Integracja oprogramowania komputerowego, Integracja systemów i sieci komputerowych,
Kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, Kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Kompilacja programów
komputerowych, Kompilacja stron internetowych, Konfiguracja
oprogramowania komputerowego, Konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, Konfiguracja sprzętu komputerowego za pomocą oprogramowania, Konfiguracja systemów i sieci
komputerowych, Konserwacja i aktualizacja oprogramowania
do systemów komunikacyjnych, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania do przetwarzania danych, Modyfikowanie programów komputerowych, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitoring
systemów sieciowych, Monitorowanie zanieczyszczonych terenów,
Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych, Ocena wydajności systemów
komputerowych w oparciu o test wzorcowy, Odtwarzanie baz danych,
Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego do baz danych, Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, Opracowywanie oprogramowania komputerowego do tworzenia
elektronicznych przewodników po programach telewizyjnych, Opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Opracowywanie oprogramowania systemowego, Opracowywanie programów do komputerów, Opracowywanie programów do danych, Opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców
i użytkowników Internetu, Opracowywanie sieci komputerowych,
Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie-),
Oprogramowanie komputerowe (Wypożyczanie-), Oprogramowanie
komputerowe (Aktualizacja-), Oprogramowanie komputerowe (Instalacje-), Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Pisanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Profesjonalne usługi doradcze
dotyczące komputerów, Profesjonalne usługi doradcze w zakresie
sprzętu komputerowego, Programowanie animacji komputerowych,
Programowanie aplikacji multimedialnych, Programowanie komputerów, Programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, Programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, Programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci
i serwerów komputerowych, Programowanie oprogramowania
do opracowywania stron Internetowych, Programowanie oprogramowania do Importowania danych i zarządzania nimi, Programowanie stron Internetowych, Projektowanie baz danych, Projektowanie
i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie I opracowywanie baz
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, Projektowanie i opracowywanie
programów zabezpieczających przed zagrożeniami Internetowymi,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do przetwarzania tekstów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi, Projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron Inter-
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netowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
sprzętowego, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
antywirusowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie i opracowywanie systemów oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i tworzenie stron
internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i tworzenie
stron głównych i stron internetowych, Projektowanie kodów komputerowych, Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania systemowego, Projektowanie oprogramowania komputerowych baz
danych, Projektowanie specyfikacji komputerowych, Projektowanie
systemów komputerowych, Projektowanie, tworzenie, hosting
i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Rozwój,
programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Udzielanie
Informacji na temat komputerów, Udzielanie informacji na temat
projektowania i opracowywania oprogramowania systemów i sieci
komputerowych, Udzielanie informacji technicznych w zakresie
komputerów, Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania
oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji w zakresie programowania komputerów, Usługi analityczne
w zakresie komputerów, Usługi doradcze dotyczące komputerowych
systemów informacyjnych, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące oprogramowania
komputerowego, Usługi doradcze dotyczące programów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące programowania komputerów,
Usługi doradcze ekspertów w zakresie sieci informatycznych, Usługi
doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów,
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie
technologii informacyjnej, Usługi doradcze i informacyjne związane
z integracją systemów komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w odniesieniu do sprzętu komputerowego,
Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Usługi informacyjne w zakresie komputerów, Usługi informacyjne związane z opracowywaniem
sieci komputerowych, Usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, Usługi projektowania systemów
komputerowych, Usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Usługi
w zakresie hostingu stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, Usługi w zakresie testów wspomaganych komputerowo, Usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania
technicznego, Usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, Usługi związane z opracowywaniem baz danych,
Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Utrzymanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie baz danych,
Utrzymywanie zapisów komputerowych, Zarządzanie projektami
komputerowymi, Zdalne administrowanie serwerem.

(111) 349072
(220) 2021 06 14
(210) 530232
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) NEW DATA MINING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Libertów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) N-DMS
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 20.05.07, 24.17.09, 26.15.09, 27.05.01, 29.01.13
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komputerowego, Aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa
komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Aktualizacja oprogramowania do przetwarzania danych, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, Doradztwo eksperckie dotyczące
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w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie integracji systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, Doradztwo w sprawach komputerów,
Doradztwo w sprawach oprogramowania komputerowego, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie komputerowych programów baz danych, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych i stron internetowych, Doradztwo w zakresie
projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego,
Doradztwo w zakresie projektowania oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo związane
z aktualizacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z konserwacją oprogramowania komputerowego, Doradztwo
związane z odzyskiwaniem danych komputerowych, Doradztwo związane z oprogramowaniem do systemów komunikacyjnych, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów
oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych baz danych,
Doradztwo związane z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego, Doradztwo
związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych i stron internetowych, Dostarczanie raportów z zakresu Informatyki, Elektroniczne
przechowywanie plików i dokumenty, Hosting aplikacji Interaktywnych, Hosting aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji multimedialnych,
Hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja i aktualizacja programów
do przetwarzania danych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie
aplikacji oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja
oprogramowania komputerowego, Instalacja i konserwacja oprogramowania do dostępu do Internetu, Instalacja i konserwacja oprogramowania baz danych, Instalacja i utrzymanie programów komputerowych, Instalacja, konfigurowanie i utrzymanie oprogramowania
komputerowego, Instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa
oprogramowania komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa
oprogramowania komputerowego dla systemów komputerowych, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych,
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Instalacja, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzętowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalowanie programów komputerowych,
Instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich,
Integracja oprogramowania komputerowego, Integracja systemów
i sieci komputerowych, Kompilacja informacji związanych z technologią informacyjną, Kompilacja informacji związanych z systemami informacyjnymi, Kompilacja programów do przetwarzania danych, Kompilacja programów komputerowych, Kompilacja stron internetowych,
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja sieci
komputerowych za pomocą oprogramowania, Konfiguracja sprzętu
komputerowego za pomocą oprogramowania, Konfiguracja systemów i sieci komputerowych, Konserwacja i aktualizacja oprogramowania do systemów komunikacyjnych, Konserwacja oprogramowania
komputerowego, Konserwacja oprogramowania do przetwarzania
danych, Modyfikowanie programów komputerowych, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitoring
systemów sieciowych, Monitorowanie zanieczyszczonych terenów,
Naprawa [konserwacja, aktualizacja] oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych, Ocena wydajności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy, Odtwarzanie baz danych,
Odzyskiwanie danych komputerowych, Opracowanie oprogramowania komputerowego, Opracowywanie i aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie i konserwacja oprogramowania
komputerowego do baz danych, Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie
oprogramowania komputerowego dla osób trzecich, Opracowywanie
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami,
Opracowywanie oprogramowania komputerowego do tworzenia
elektronicznych przewodników po programach telewizyjnych, Opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Opracowywanie oprogramowania systemowego, Opracowywanie programów do komputerów, Opracowywanie programów do danych, Opracowywanie
rozwiązań aplikacji oprogramowania komputerowego, Opracowywanie rozwiązań oprogramowania komputerowego dla dostawców
i użytkowników Internetu, Opracowywanie sieci komputerowych,
Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów przetwarzania danych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe (Projektowanie-),
Oprogramowanie komputerowe (Wypożyczanie-), Oprogramowanie
komputerowe (Aktualizacja-), Oprogramowanie komputerowe (Instalacje-), Pisanie na zamówienie programów komputerowych, oprogramowania i kodu do tworzenia stron internetowych, Pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego, Pisanie i aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Profesjonalne usługi doradcze
dotyczące komputerów, Profesjonalne usługi doradcze w zakresie
sprzętu komputerowego, Programowanie animacji komputerowych,
Programowanie aplikacji multimedialnych, Programowanie komputerów, Programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, Programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, Programowanie oprogramowania operacyjnego do sieci
i serwerów komputerowych, Programowanie oprogramowania
do opracowywania stron Internetowych, Programowanie oprogramowania do Importowania danych i zarządzania nimi, Programowanie
stron Internetowych, Projektowanie baz danych, Projektowanie i aktualizacja stron głównych i stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie i opracowywanie
stron internetowych, Projektowanie i opracowywanie baz danych,
Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego
do sterowania procesami, Projektowanie i opracowywanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami Internetowymi, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania tekstów, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
do importowania danych i zarządzania nimi, Projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych,
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Projektowanie i opracowywanie stron głównych i stron Internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowych baz
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych, Projektowanie i opracowywanie systemów
oprogramowania sprzętowego, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i tworzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i tworzenie stron
głównych i stron internetowych, Projektowanie kodów komputerowych, Projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania systemowego, Projektowanie oprogramowania komputerowych baz danych,
Projektowanie specyfikacji komputerowych, Projektowanie systemów
komputerowych, Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie
witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, Rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie online
oprogramowania nie do pobrania, Udzielanie Informacji na temat
komputerów, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania systemów i sieci komputerowych, Udzielanie informacji technicznych w zakresie komputerów, Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego,
Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania oprogramowania
komputerowego, Udzielanie informacji w zakresie programowania
komputerów, Usługi analityczne w zakresie komputerów, Usługi doradcze dotyczące komputerowych systemów informacyjnych, Usługi
doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze
dotyczące programów komputerowych, Usługi doradcze dotyczące
programowania komputerów, Usługi doradcze ekspertów w zakresie
sieci informatycznych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, Usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze
i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, Usługi doradcze
i informacyjne związane z integracją systemów komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem i opracowywaniem sprzętu komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradcze w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Usługi informacyjne w zakresie komputerów, Usługi informacyjne związane
z opracowywaniem sieci komputerowych, Usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, Usługi projektowania systemów komputerowych, Usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi w zakresie grafiki
komputerowej, Usługi w zakresie hostingu stron internetowych, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Usługi w zakresie projektowania witryn internetowych, Usługi w zakresie testów wspomaganych komputerowo, Usługi w zakresie wspomaganego komputerem
projektowania technicznego, Usługi wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi zdalnego tworzenia kopii zapasowych komputera, Usługi związane z opracowywaniem baz
danych, Utrzymanie i naprawa oprogramowania, Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie baz danych,
Utrzymywanie zapisów komputerowych, Zarządzanie projektami
komputerowymi, Zdalne administrowanie serwerem.

(111) 349073
(220) 2021 06 14
(210) 530251
(151) 2021 12 23
(441) 2021 08 30
(732) IZBA GOSPODARCZA HOTELARSTWA POLSKIEGO,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOTELYOU
(540)

(591) czerwony, biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.09, 29.01.13, 27.05.01
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(510), (511) 35 Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych.

(111) 349074
(220) 2021 06 15
(210) 530281
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) DACHOWSKI TOMASZ EL-SCAN, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL-SCAN
(540)

(591) pomarańczowy, szary, biały
(531) 27.05.01, 26.03.04, 29.01.13
(510), (511) 37 Budowa elektrowni, Budowa elektrowni wiatrowych,
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Naprawa linii wysokiego napięcia,
Demontaż linii wysokiego napięcia, Budowa elektrowni fotowoltaicznych, Budowa linii kablowych i napowietrznych SN, 41 Usługi
szkoleniowe i edukacyjne związane z BHP, 42 Usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii energetycznej, Usługi projektowe i doradcze w zakresie energetyki.
(111) 349075
(220) 2021 06 16
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) TRUE SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELITEBET
(540)

(210) 530376

95

(540) Fruvita velliso
(510), (511) 29 Jogurty, Jogurty pitne, Mleko, Wyroby z mleka zawarte w tej klasie, Napoje mleczne na bazie jogurtu, Kefiry, Maślanka,
Desery jogurtowe, Desery mleczne, Puddingi na bazie mleka.
(111) 349077
(220) 2021 06 17
(210) 530441
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 09
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Cafe dOr
(540)

(591) czarny, brązowy, biały, żółty, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.05, 01.15.07, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.18, 27.05.24
(510), (511) 30 Kawa zbożowa, Preparaty roślinne zastępujące kawę.
(111) 349078
(220) 2021 06 17
(210) 530442
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 09
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Velliso
(510), (511) 29 Jogurty, Jogurty pitne, Mleko, Wyroby z mleka zawarte w tej klasie, Napoje mleczne na bazie jogurtu, Kefiry, Maślanka,
Desery jogurtowe, Desery mleczne, Puddingi na bazie mleka.
(111) 349079
(220) 2021 06 17
(210) 530443
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BARWA ZIOŁOWA
(510), (511) 3 Kosmetyki osobiste i gospodarcze, Kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, mydła,
środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, preparaty
do pielęgnacji włosów, maski kosmetyczne, środki toaletowe.

(591) niebieski, biały, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.24, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 01.01.14,
29.01.13, 26.04.02, 26.04.13, 26.04.22
(510), (511) 36 Usługi finansowe związane z hazardem, zakładami
oraz grami losowymi, Zakłady dotyczące spreadów finansowych,
Usługi w zakresie elektronicznych płatności, Usługi płatności bezgotówkowych świadczone online z komputerowej bazy danych lub
Internetu, Usługi w zakresie płatności zdalnych, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Wystawianie kuponów, bonów, żetonów
oraz voucherów o określonej wartości, Przeprowadzanie bezgotówkowych transakcji płatniczych, Programy lojalnościowe finansowe
z nagrodami, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie hazardu, zakładów i gier losowych, Przetwarzanie informacji
finansowych, 41 Bukmacherstwo, Usługi zakładów bukmacherskich,
Zakłady, Zakłady wzajemne, Usługi organizowania zakładów, Usługi hazardowe, Usługi hazardowe online, Usługi kasyn online, Usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia gier losowych, Organizowanie totalizatorów, Organizowanie loterii, Pośrednictwo w zawieraniu
zakładów, Usługi związane z prowadzeniem salonów gier i kasyn,
Usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie notowań wyników sportowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu do kasyn i do gier hazardowych, Wynajem urządzeń do gier i urządzeń dla kasyn, Udzielanie
informacji związanych z zakładami.

(111) 349080
(220) 2021 06 17
(210) 530450
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 09
(732) SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AZURO
(510), (511) 1 Chemiczne środki pomocnicze dla budownictwa,
a mianowicie dodatki do cementów, dodatki do betonu i zapraw,
kleje do płytek ceramicznych, masy klejowo-szpachlowe, 2 Farby,
farby bakteriobójcze, impregnaty do drewna, farby podkładowe, farby wypełniające, farby nawierzchniowe, farby antykorozyjne, farby
w aerozolu, farby emulsyjne, farby proszkowe, lakiery, lakierobejce,
emalie, pigmenty do farb, rozcieńczalniki do farb i lakierów, spoiwa
do farb, utrwalacze do lakierów, zagęszczacze do farb, preparaty
zabezpieczające do metali, środki gruntujące dla budownictwa, 19
Tynki akrylowe i mineralne, siatki z włókna szklanego jako zbrojenie
tynków.

(111) 349076
(220) 2021 06 17
(210) 530440
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 09
(732) JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kostrzyn (PL)
(540) (znak słowny)

(111) 349081
(220) 2021 06 17
(210) 530470
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) ASC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Slim Dieta
(540)

(591) błękitny, niebieski, czerwony
(531) 05.07.13, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, Usługi barów i restauracji,
Usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i napojów, w tym usługi świadczone w barach i restauracjach, Usługi
polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie
i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering), Usługi w zakresie
cateringu żywności dietetycznej, Usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu lub dostarczaniu do zamawiającego posiłków i napojów przeznaczonych dla sportowców, Usługi polegające
na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania i przechowywania posiłków i napojów
oraz na udostępnianiu baz danych zawierających przepisy i porady
kulinarne, Usługi doradcze w dziedzinie gastronomii, Usługi doradcze w zakresie planowania jadłospisu dla osób trzecich, w tym jadłospisu dla sportowców, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze
w zakresie wyżej wymienionych usług, świadczone także za pośrednictwem Internetu, 44 Usługi dietetyków, w tym usługi dietetyków
sportowych, Usługi w zakresie planowania i nadzorowania diety,
w tym usługi przeznaczone dla sportowców, Usługi doradcze i konsultingowe w dziedzinie dietetyki, w tym poradnictwo indywidualne
i grupowe, Usługi polegające na udzielaniu konsultacji, porad i informacji z dziedziny dietetyki, w tym konsultacji, porad i informacji
dotyczących żywienia sportowców, Usługi polegające na prowadzeniu badań i doświadczeń w dziedzinie dietetyki, Usługi informacyjne
w dziedzinie dietetyki, Usługi polegające na udostępnianiu witryny
internetowej zawierającej informacje i porady dotyczące odżywiania,
programów dietetycznych, kontrolowania i redukcji wagi oraz stylu
życia związanego z właściwym odżywianiem oraz kontrolowaniem
wagi, Usługi w zakresie leczenia otyłości, Usługi salonów piękności,
Usługi salonów i gabinetów kosmetycznych, Usługi kosmetyczne
i kosmetologiczne, Usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, w tym
zabiegi SPA, Usługi doradcze w dziedzinie pielęgnacji urody, Usługi
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi w zakresie porad kosmetycznych i analizy kosmetycznej, Usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, w tym zabiegów na ciało, twarz i włosy z wykorzystaniem
kosmetyków, Usługi w zakresie opalania skóry, Usługi w dziedzinie
higieny, Medyczne usługi diagnostyczne w dziedzinie dietetyki,
Usługi w zakresie badań, analiz i konsultacji w dziedzinie dietetyki,
w tym usługi świadczone on-line, Usługi związane z przygotowaniem raportów dotyczących badań i analiz w dziedzinie dietetyki,
Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, świadczone także za pośrednictwem Internetu.
(111) 349082
(220) 2021 06 17
(210) 530471
(151) 2021 12 09
(441) 2021 08 23
(732) ASC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Megafit
(540)

(591) ciemnopomarańczowy, zielony, ciemnozielony, biały
(531) 05.03.15, 05.03.13, 11.01.02, 11.01.04, 26.11.01, 26.11.08,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne, Usługi barów i restauracji,
Usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu posiłków i na-
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pojów, w tym usługi świadczone w barach i restauracjach, Usługi
polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie
i ich dostarczaniu do zamawiającego (catering), Usługi w zakresie
cateringu żywności dietetycznej, Usługi polegające na przygotowywaniu i serwowaniu lub dostarczaniu do zamawiającego posiłków i napojów przeznaczonych dla sportowców, Usługi polegające
na udostępnianiu witryny internetowej zawierającej informacje dotyczące przygotowywania i przechowywania posiłków i napojów
oraz na udostępnianiu baz danych zawierających przepisy i porady
kulinarne, Usługi doradcze w dziedzinie gastronomii, Usługi doradcze w zakresie planowania jadłospisu dla osób trzecich, w tym jadłospisu dla sportowców, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze
w zakresie wyżej wymienionych usług, świadczone także za pośrednictwem Internetu, 44 Usługi dietetyków, w tym usługi dietetyków
sportowych, Usługi w zakresie planowania i nadzorowania diety,
w tym usługi przeznaczone dla sportowców, Usługi doradcze i konsultingowe w dziedzinie dietetyki, w tym poradnictwo indywidualne
i grupowe, Usługi polegające na udzielaniu konsultacji, porad i informacji z dziedziny dietetyki, w tym konsultacji, porad i informacji
dotyczących żywienia sportowców, Usługi polegające na prowadzeniu badań i doświadczeń w dziedzinie dietetyki, Usługi informacyjne
w dziedzinie dietetyki, Usługi polegające na udostępnianiu witryny
internetowej zawierającej informacje i porady dotyczące odżywiania,
programów dietetycznych, kontrolowania i redukcji wagi oraz stylu
życia związanego z właściwym odżywianiem oraz kontrolowaniem
wagi, Usługi w zakresie leczenia otyłości, Usługi salonów piękności,
Usługi salonów i gabinetów kosmetycznych, Usługi kosmetyczne
i kosmetologiczne, Usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, w tym
zabiegi SPA, Usługi doradcze w dziedzinie pielęgnacji urody, Usługi
doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi w zakresie porad kosmetycznych i analizy kosmetycznej, Usługi w zakresie zabiegów kosmetycznych, w tym zabiegów na ciało, twarz i włosy z wykorzystaniem
kosmetyków, Usługi w zakresie opalania skóry, Usługi w dziedzinie
higieny, Medyczne usługi diagnostyczne w dziedzinie dietetyki,
Usługi w zakresie badań, analiz i konsultacji w dziedzinie dietetyki,
w tym usługi świadczone on-line, Usługi związane z przygotowaniem raportów dotyczących badań i analiz w dziedzinie dietetyki,
Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, świadczone także za pośrednictwem Internetu.

(111) 349083
(220) 2021 06 18
(210) 530477
(151) 2021 12 09
(441) 2021 08 23
(732) ITAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLITAN
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.01.10, 01.03.12, 26.11.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Konstrukcje metalowe, 9 Falowniki fotowoltaiczne,
Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej,
Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Moduły
fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, 37 Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń instalacji fotowoltaicznych, Ładowanie akumulatorów do pojazdów.
(111) 349084
(220) 2021 06 18
(210) 530486
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 09
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIXODIL
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych.
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(111) 349085
(220) 2021 06 18
(210) 530488
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 09
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STIMULAX
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Szampony lecznicze, Preparaty lecznicze na porost włosów, Lecznicze płyny do włosów.
(111) 349086
(220) 2021 06 18
(210) 530489
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 09
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) STYMULAX
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Szampony lecznicze, Preparaty lecznicze na porost włosów, Lecznicze płyny do włosów.
(111) 349087
(220) 2021 07 01
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) KULTYS ANITA PROFI DESIGN, Biskupice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA CZY SUSHI?
(540)

(210) 530998

(591) zielony, szary, pomarańczowy, czerwony
(531) 24.17.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe
dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe posiłki składające
się głównie z owoców morza, Gotowe posiłki składające się głównie
z ryb, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe
posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Potrawy rybne, Sałatka z kurczaka, Sałatka ziemniaczana, Zupy, Burgery, Burgery mięsne, Kurczak
smażony, Kurczak grillowany [yakitori], Mięso pieczone, Mięso wędzone, Produkty mięsne w formie burgerów, Dipy, Oleje smakowe,
Oleje jadalne, Oliwa z oliwek, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia,
Oleje z przyprawami, Burgery sojowe, Burgery warzywne, Burgery
z tofu, Oliwki, gotowane, Oliwki konserwowane, Oliwki konserwowe,
Oliwki nadziewane, Oliwki nadziewane czerwoną papryką, Oliwki
nadziewane czerwoną papryką i migdałami, Oliwki nadziewane migdałami, Oliwki nadziewane pesto w oleju słonecznikowym, Oliwki
[przetworzone], Oliwki, suszone, Orzechy jadalne, Orzechy łuskane,
Orzechy solone, Pomidory konserwowe, Pomidory konserwowane,
Pomidory obrane ze skóry, Pomidory, przetworzone, Tofu, Warzywa
konserwowane [w oleju], Warzywa marynowane, Warzywa preparowane, Warzywa przetworzone, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Warzywa w słoikach, Wodorosty jadalne, Wodorosty konserwowe, Pasty rybne, Pasty z owoców morza, Pasty z ryb
wędzonych, Ekstrakty z ryb, Krewetki w cieście kokosowym, Paluszki
rybne, Pasta z owoców morza, Produkty z owoców morza, Żywność
przygotowywana z ryb, 30 Bagietki z nadzieniem, Calzone [rodzaj
pizzy w kształcie pieroga], Cheeseburgery, Ciasta [słodkie lub słone],
Gotowe pizze, Gotowe posiłki w formie pizzy, Hamburgery gotowane i w bułkach, Hamburgery w bułkach, Kanapki, Lasagna, Makaron
z serem, Pizza, Pizze bezglutenowe, Pizze [gotowe], Pizze konserwowane, Pizze mrożone, Pizze schłodzone, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Posiłki składające się głównie z makaronów, Risotto,
Ravioli [gotowe], Sajgonki, Ryżowe pierożki, Spody do pizzy, Spody
z ciasta do pizzy, Surowe pizze, Sushi, Świeża pizza, Tortille, Cappuccino, Biała herbata, Czarna herbata w proszku, Czekolada pitna, Czekoladowa kawa, Espresso, Gorąca czekolada, Gotowa kawa i napoje
na bazie kawy, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Herbata, Herbaty, Kakao, Kawa, Mrożona kawa, Napoje
kawowe, Bagietki, Bajgle, Bułeczki, Bułki, Chleb i bułki, Makarony, 32
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Syropy do lemoniady, Likiery [bezalkoholowe], Sok z cytryny do sporządzania napojów, Sok z limonki do sporządzania napojów, Syropy
do napojów, Soki, Wody, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe],
Koktajle owocowe, bezalkoholowe, Mrożone napoje gazowane, Napoje energetyzujące, Napoje mrożone na bazie owoców, Woda, Wina
bezalkoholowe, Piwo, Piwa smakowe, Piwo bezalkoholowe, Napoje
orzeźwiające, 43 Bary, Bary przekąskowe, Pizzerie, Puby, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego
spożycia, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi barów i restauracji, Usługi barowe, Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji sprzedających
sushi, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie jedzenia na wynos,
Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.

(111) 349088
(220) 2021 08 23
(151) 2022 02 03
(441) 2021 10 18
(732) UŁASZYN MAREK, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PUPIER
(510), (511) 16 Papier higieniczny.

(210) 533079

(111) 349089
(220) 2021 09 22
(210) 534234
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 18
(732) NAHACH MARYANA LAMIBOOK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lamibook
(510), (511) 9 Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Serie książek dla dzieci do pobrania, Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, Książki dźwiękowe,
Książki elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, Książki zapisane na płytach, Urządzenia
i przyrządy do nauczania, Nagrane płyty DVD zawierające gry, Publikacje elektroniczne zawierające gry, 16 Drukowane materiały dydaktyczne, Papierowe materiały dydaktyczne, Książki edukacyjne,
Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, Podręczniki edukacyjne, Publikacje edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do nauki, Książeczki z opowiadaniami dla dzieci, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem
audio, Książki z zadaniami dla dzieci, Pudełka z farbami dla dzieci,
Tabliczki do pisania dla dzieci, Książeczki do kolorowania, Książki, Komiksy [książki], Książki do malowania, Książki do rysowania, Książki
drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, Książki upominkowe,
Książki z dziedziny gier i grania, Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki z plakatami, Książki z rozkładanymi obrazkami,
Książki z zasadami do gier, Podręczniki [książki], Kreda do kolorowania, Kredki do kolorowania, Kredki ołówkowe, Kredki świecowe,
Pastele [kredki], Markery, pisaki, Pisaki do kaligrafii, Pisaki kolorowe,
Pisaki z końcówką pędzelkową, Pisaki UV, Długopisy kolorowe, Długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, Kolorowe długopisy, Pióra i długopisy, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pojemniki
na długopisy, Pudełka na pióra i długopisy, Materiały do rysowania,
Materiały do rysowania na tablicach, Ołówki do rysowania, Pędzelki
do rysowania, Zeszyty do pisania lub rysowania, Artystyczne i rzemieślnicze zestawy do malowania, Zestawy do malowania dla dzieci,
Albumy dla niemowląt, Albumy pamiątkowe dla niemowląt, Kalendarze, Kalendarze drukowane, 28 Zabawki edukacyjne, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Maty do zabawy zawierające zabawki dla
niemowląt, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Puzzle [zabawki], Repliki zwierząt jako zabawki, Wielofunkcyjne zabawki dla dzieci, Wielofunkcyjne zabawki dla niemowląt, Zabawki, Zabawki dla dzieci, Zabawki dla niemowląt, Zabawki
do rysowania, Zabawki do składania [robótki ręczne] sprzedawane
w zestawie, Zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, Zabawki
do szkicowania, Zabawki do tłumaczenia uczuć zwierząt domowych,
Zabawki do użytku w wózkach dziecięcych, Zabawki do zawieszania
w łóżeczkach dziecięcych, Zabawki drewniane, Zabawki imitujące
przedmioty używane przez dorosłych w życiu codziennym, Zabawki
inteligentne, Zabawki na baterie, Zabawki mówiące, Zabawki modułowe, Zabawki muzyczne, Zabawki przystosowane do celów eduka-
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cyjnych, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Zabawki sprzedawane
w formie zestawów, Zabawki w kształcie zwierząt, Zabawki w postaci
imitacji artykułów spożywczych, Zabawki w postaci puzzli, Zabawki
w postaci urządzeń domowych, Zabawki wykonane z drewna, Zabawki z tkanin, Zabawki z tworzyw sztucznych, Zabawki zawierające
skarbonki, Zdalnie obsługiwane latające zabawki, Zestawy do pieczenia i gotowania [zabawki], Zestawy do gotowania [zabawki], Zestawy magika [zabawki], Zabawki związane z magią, Artykuły do zabawy dla dzieci, Aparatura do zabawy w pomieszczeniu dla dzieci,
Inteligentne roboty do zabawy, Maty do zabawy do użytku z pojazdami zabawkowymi, Maty do zabawy z pojazdami zabawkowymi,
Maty do zabawy z zabawkami dla niemowląt, Plastelina do zabawy,
Przyrządy do zabawy do użytku w przedszkolach i żłobkach, Śmieszne drobiazgi [przedmioty do zabawy], Śmieszne gadżety do zabawy,
Zestawy do zabawy, Zestawy do zabawy z pojazdami, Zestawy figurek do zabawy, Wielofunkcyjne stoliki dla dzieci [zabawkowe], Gry
planszowe i urządzenia do hazardu, Gry planszowe, Elektroniczne
gry planszowe, Zestawy do gry planszowej młynek, Edukacyjne gry
elektroniczne, Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Karty do gry
do wykonywania sztuczek magicznych, Gry (Karty do-), Karty do bingo, Karty do gry, Karty do gry i gry w karty, Karty do gry w keno, Karty kendo, Karty na wymianę [gry karciane], Pudełka na karty do gry,
Gry karciane, Puzzle, Układanki [puzzle], Puzzle mozaikowe, Domino,
Gra w domino, Układanki w formie kostek, Broszki do zabawy, Figurki do zabawy, Figurki do zabawy wykonane z tworzyw sztucznych,
Gwizdki do zabawy, Harmonijki do zabawy, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć, Klocki
do zabawy, Strzały do zabawy, Urządzenia do ćwiczeń do zabawy,
Zestawy do wykonywania figurek do zabawy, Namioty do zabawy,
Namioty do zabawy w pomieszczeniach, 35 Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Promocja sprzedaży, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi wyrobami
papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami
artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Publikowanie materiałów reklamowych
online, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi reklamowe
i marketingowe online.

(111) 349090
(220) 2021 06 18
(210) 530534
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) JJERRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKUJTO
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.15.09
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży internetowej hurtowej
i detalicznej: folii, pianki, tektury, taśm samoprzylepnych, spinających, kartonów, worków, kopert, akcesorii i urządzeń do pakowania,
materiałów do zabezpieczenia towarów.
(111) 349091
(220) 2021 06 21
(210) 530539
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, Warszawa (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
(540)
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(591) niebieski
(531) 26.13.25, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Papier i karton, Czasopisma [periodyki], Periodyki [czasopisma], 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Prowadzenie wycieczek
do celów szkoleniowych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie
wykładów w celach szkoleniowych, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Opracowywanie i tworzenie komputerowych
programów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie
programów komputerowych baz danych, Projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, Doradztwo związane
z projektowaniem i opracowywaniem programów komputerowych
baz danych.
(111) 349092
(220) 2021 06 21
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) KOZAK WIKTORIA PAMELA, Siedlce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROVOKACJA BY WIKTORIA KOZAK
(540)

(210) 530590

(591) złoty, czarny
(531) 14.07.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Odzież, Odzież damska, Odzież męska, Odzież dziecięca, Odzież dziewczęca: Swetry, Topy, Odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, Odzież wierzchnia dla dziewcząt i chłopców, Odzież
wierzchnia dla dzieci, Odzież sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież
treningowa, Odzież do spania, Sukienki, Suknie, T-shirty, Koszulki,
Bluzy, Bluzki, Spódnice, Koszule, Spodnie, Bielizna damska, Bielizna
męska, Bielizna dziecięca, Kurtki, Szaliki, Chusty jako odzież, Paski
jako odzież, Rękawiczki, Skarpetki, Maski ochronne jako odzież.
(111) 349093
(220) 2005 04 29 K
(210) 530680
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) Apple Inc., Cupertino (US)
(540) (znak słowny)
(540) THINK DIFFERENT
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące komputerów, sprzętu komputerowego, sieci komputerowych, systemów
komputerowych i oprogramowania komputerowego, Organizowanie i prowadzenie warsztatów, seminariów, wystaw, szkoleń i konferencji, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe związane z konkursami, zawodami, quizami i loteriami, Usługi w zakresie gier i gier
hazardowych, Organizowanie i prowadzenie konkursów, zawodów,
gier, quizów i loterii: konkursy, zawody, gry, quizy i loterie w formie
elektronicznej udostępniane za pośrednictwem Internetu lub online z komputerowej bazy danych lub sieci, Usługi w zakresie publikacji elektronicznych, Dystrybucja i udostępnianie usług w zakresie
oprogramowania komputerowego świadczone drogą online z kom-
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puterowej bazy danych lub sieci, w tym Internetu, Prezentacja oprogramowania komputerowego, Udzielanie informacji dotyczących
wszystkich wyżej wymienionych usług drogą online z komputerowej
bazy danych lub sieci, w tym z Internetu.

(111) 349094
(220) 2021 06 23
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) GOŚCIEJ JANUSZ, Jaźwiny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOAu
(540)

(210) 530713

(591) srebrny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10
(510), (511) 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta,
Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, Informacja o działalności gospodarczej, Komputerowe zarządzanie plikami, Pokazy towarów, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Publikowanie tekstów reklamowych,
Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, Uaktualnianie materiałów
reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, Usługi marketingowe, Usługi
pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie porównywania cen, Wyceny handlowe, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zapewnianie
rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych,
Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 349095
(220) 2021 06 23
(210) 530735
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 23
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BABIE LATO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
(111) 349096
(220) 2018 11 28
(210) 493188
(151) 2021 10 19
(441) 2021 06 28
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOCZEK SUROWY WĘDZONY STARANNA SELEKCJA
(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
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(111) 349097
(220) 2020 02 19
(210) 510375
(151) 2021 11 10
(441) 2021 07 19
(732) UNIVERSE PROPERTIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MASURIAN YACHT & GOLF RESORT
(540)

(531) 06.03.01, 18.03.02, 21.03.01, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 świadczenie usług w zakresie promocji dotyczącej
mieszkań, kondominium i wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz
urządzeń i udogodnień z nimi związanych, 36 usługi deweloperskie
związane z finansowaniem i obrotem nieruchomościami, świadczenie usług w zakresie rozwoju, zakupu, sprzedaży, finansowania, zarządzania, obsługi, dzierżawy, pośrednictwa dotyczącego mieszkań,
kondominium i wszelkiego rodzaju nieruchomości oraz urządzeń
i udogodnień z nimi związanych, inwestowanie i obrót nieruchomościami na własny rachunek, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sponsorowanie finansowe, wycena nieruchomości, usługi
finansowe, analizy finansowe, operacje finansowe, transakcje finansowe, pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, tworzenie funduszy, agencje nieruchomości, doradztwo
w sprawach finansowych, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, sponsorowanie
finansowe, usługi finansowania, wycena nieruchomości, zarządzanie
finansami, zarządzanie nieruchomością, 37 usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia prac budowlanych, usługi w zakresie kompleksowego prowadzenia prac montażowych dotyczących konstrukcji
budynków, usługi remontowe dotyczące budynków, usługi w zakresie
kompleksowego wykańczania i prowadzenia nadzoru budowlanego,
38 przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem
terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi dostępu do internetowych serwisów informacyjnych, połączenie ze światową siecią
komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, 41 usługi wydawnicze, usługi w zakresie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych,
zawodów, nauczanie, szkolenie, usługi w zakresie organizacji pokazów
w celach rozrywkowych, kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie
treningów w zakresie dyscyplin sportowych, organizacja imprez rozrywkowych, przedstawień, przyjęć, balów, organizacja wypoczynku,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów.
(111) 349098
(220) 2020 06 19
(210) 514913
(151) 2021 08 25
(441) 2021 05 10
(732) OFFICE4U SPÓŁKA JAWNA M. KUBICZEK, R. KAŁUŻA,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PE GK POLSKA ENERGIA GRUPA KAPITAŁOWA
(540)

(591) czarny, biały, szary
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
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(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym za pośrednictwem Internetu następujących towarów: turbin wiatrowych, paneli
słonecznych do wytwarzania energii, instalacji fotowoltaicznych,
mikroinstalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii, badania rynkowe, badania kosztów, ekonomiczne prognozy, pokazy towarów,
reklama, wystawy w celach handlowych lub marketingowych, 36
pośrednictwo w zakresie energii elektrycznej, 39 dystrybucja prądu
elektrycznego oraz magazynowanie energii elektrycznej.

(111) 349099
(220) 2021 02 23
(210) 525052
(151) 2021 08 06
(441) 2021 04 19
(732) ARI10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CRYPTOPOS
(510), (511) 9 Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze
kodowane, Sprzęt do szyfrowania, Urządzenia do przechowywania
danych, Urządzenia do szyfrowania danych, Urządzenia z terminalem
telematycznym, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Urządzenia i nośniki do przechowywania
danych, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Przyrządy
szyfrujące, Urządzenia do gromadzenia danych, Urządzenia do kodowania danych, Urządzenia do szyfrowania, Urządzenia i przyrządy
kodujące i dekodujące, Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane
elektronicznie z Internetu, Elektroniczne bazy danych, Elektryczne
i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, Automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, Automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, Bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, Elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych,
Maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy, Sprzęt komputerowy
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz
osób trzecich i przez osoby trzecie, Systemy do punktów sprzedaży
[POS], Systemy elektronicznych terminali płatniczych [EPOS], Terminale do płatności elektronicznych, Terminale POS, Urządzenia
do przetwarzania płatności elektronicznych, Interfejsy komunikacyjne, Aparatura interfejsowa do komputerów, Elektroniczne urządzenia
do przeliczania walut, Sprzęt do przetwarzania danych, Terminale
danych, Terminale do przetwarzania danych, Urządzenia do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, Urządzenia do przetwarzania
informacji, Urządzenia do wymiany danych, Urządzenia elektroniczne
do przetwarzania danych, Oprogramowanie do rozproszonego przechowywania cyfrowego, Oprogramowanie komputerowe do użytku
w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Klucze
kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Oprogramowanie użytkowe, do zabezpieczania i kryptografii,
Oprogramowanie do serwera wirtualnego, Oprogramowanie do kryptografii, Oprogramowania do wykrywania ryzyka, Oprogramowanie
do analizy twarzy, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line, Oprogramowanie do inteligentnych umów, Oprogramowanie
do uwierzytelniania, Oprogramowanie do wykonywania płatności,
Oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, Oprogramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie komputerowe do użytku
jako interfejs programowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, Oprogramowanie
komputerowe do autoryzacji dostępu do baz danych, Oprogramowanie komputerowe do wytwarzania modeli finansowych, Oprogramowanie komputerowe do szyfrowania, Oprogramowanie komputerowe
dotyczące obsługi transakcji finansowych, Oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do wykrywania zagrożenia,
Oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem operacyjnym, Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do treści, Oprogramowanie do integracji sztucznej
inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów
danych, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 36 Usługi finansowe związane z walutami
cyfrowymi, Handel walutami i wymiana walut, Handel walutami online w czasie rzeczywistym, Usługi kantorów, Usługi przelewu waluty
wirtualnej, Usługi w zakresie wirtualnej waluty, Wymiana finansowa
waluty wirtualnej, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Wymiana wirtualnej waluty, Dostarczanie informacji dotyczących kursów
wymiany walut, Prowadzenie transakcji wymiany walut na rzecz osób
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trzecich, Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące obrotu walutą obcą, Usługi finansowych baz danych związane z wymianą walut,
Wymiana walut [kantory].

(111) 349100
(220) 2021 02 25
(210) 525207
(151) 2021 07 27
(441) 2021 04 12
(732) ARI10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BITCOIN WIDGET
(510), (511) 9 Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Klucze
kodowane, Sprzęt do szyfrowania, Urządzenia do przechowywania
danych, Urządzenia do szyfrowania danych, Urządzenia z terminalem
telematycznym, Sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne i mechaniczne), Urządzenia i nośniki do przechowywania danych,
Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Przyrządy szyfrujące, Urządzenia do gromadzenia danych, Urządzenia do kodowania
danych, Urządzenia do szyfrowania, Urządzenia i przyrządy kodujące
i dekodujące, Dane zapisane elektronicznie, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Elektroniczne bazy danych, Elektryczne i elektroniczne
urządzenia i przyrządy zabezpieczające, Automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, Automaty do wpłat i pozostawiania depozytów, Bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, Elektroniczne
maszyny do rejestrowania operacji finansowych, Maszyny do liczenia
i sortowania pieniędzy, Sprzęt komputerowy do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby
trzecie, Systemy do punktów sprzedaży [POS], Systemy elektronicznych
terminali płatniczych [EPOS], Terminale do płatności elektronicznych,
Terminale POS, Urządzenia do przetwarzania płatności elektronicznych,
Interfejsy komunikacyjne, Aparatura interfejsowa do komputerów, Elektroniczne urządzenia do przeliczania walut, Sprzęt do przetwarzania danych, Terminale danych, Terminale do przetwarzania danych, Urządzenia
do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, Urządzenia do przetwarzania informacji, Urządzenia do wymiany danych, Urządzenia elektroniczne do przetwarzania danych, Oprogramowanie do rozproszonego przechowywania cyfrowego, Oprogramowanie komputerowe
do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych urządzeniach
cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, Klucze kryptograficzne do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Oprogramowanie do kryptografii, Oprogramowanie użytkowe,
do zabezpieczania i kryptografii, Oprogramowanie do serwera wirtualnego, Oprogramowania do wykrywania ryzyka, Oprogramowanie
do analizy twarzy, Oprogramowanie do aranżowania transakcji on-line,
Oprogramowanie do inteligentnych umów, Oprogramowanie do uwierzytelniania, Oprogramowanie do wykonywania płatności, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, Oprogramowanie zabezpieczające, Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs
programowania aplikacji (API), Oprogramowanie komputerowe do kontroli terminali samoobsługowych, Oprogramowanie komputerowe
do autoryzacji dostępu do baz danych, Oprogramowanie komputerowe
do wytwarzania modeli finansowych, Oprogramowanie komputerowe
do szyfrowania, Oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych, Oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do wykrywania zagrożenia, Oprogramowanie do zabezpieczania sieci i urządzeń, Oprogramowanie do zarządzania ryzykiem
operacyjnym, Oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do treści,
Oprogramowanie do integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w dziedzinie dużych zbiorów danych, Oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, 36 Usługi
finansowe związane z walutami cyfrowymi, Handel walutami i wymiana
walut, Handel walutami online w czasie rzeczywistym, Usługi kantorów,
Usługi przelewu waluty wirtualnej, Usługi w zakresie wirtualnej waluty,
Wymiana finansowa waluty wirtualnej, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Wymiana wirtualnej waluty, Dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut, Prowadzenie transakcji wymiany walut
na rzecz osób trzecich, Skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące
obrotu walutą obcą, Usługi finansowych baz danych związane z wymianą walut, Wymiana walut [kantory].
(111) 349101
(151) 2021 12 14

(220) 2021 03 17
(441) 2021 08 23

(210) 526208
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(732) GIGI CAFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GIGI Cafe
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery lodowe, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb bezglutenowy, Chleb
i bułki, Chleb razowy, Chleb wielozbożowy, Chleb o niskiej zawartości soli, Chleb z przyprawami, Chleb z rodzynkami, Chleb żytni,
Cienkie paluszki chlebowe, Grube paluszki chlebowe, Nadziewany
chleb, Paluszki chlebowe, Przekąski składające się głównie z chleba,
Świeży chleb, Tosty z chleba, Angielskie muffiny, Babeczki, Bagietki,
Bajgle, Bułeczki, Bułeczki słodkie, Bułeczki chrupkie, Bułka maślana
[brioszka] z dżemem, Bułki, Bułki chrupiące, Bułki nadziewane, Bułki z nadzieniem, Chrupiące pieczywo, Ciastka herbaciane, Ciastka
owsiane spożywcze, Drożdżowe bułeczki, Duże miękkie bułki, Herbatniki owsiane spożywcze, Miękkie bułeczki, Nadziewane kanapki,
Pieczywa chrupkie, Pieczywo owocowe, Przekąski z pieczywa chrupkiego, Słodkie bułeczki, Tosty, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), Ciasto biszkoptowe, Nadzienie na bazie kremu budyniowego
do tortów i ciast, Torty Pawłowej o smaku orzechów laskowych, Torty
Pawłowej z orzechami laskowymi, Torty truskawkowe, Bezy, Brioszki (drożdżowe bułeczki), Brownie [ciastka czekoladowe], Bułeczki
z kremem, Bułeczki z rodzynkami z mleczną czekoladą, Ciasta, Ciasta
czekoladowe, Ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu, Ciasta na bazie pomarańczy, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasta
w polewie czekoladowej, Ciasta wegańskie, Ciasta z bakaliami, Ciasta
z dyni, Ciasta z kremem, Ciasta z kremem [cream pie], Ciasta z melasą, Ciasteczka, Ciasteczka maślane, Ciasteczka migdałowe, Ciastka,
Ciastka czekoladowe, Ciastka migdałowe, Ciastka w polewie o smaku czekoladowym, Ciasto francuskie, Ciasto kruche, Ciasto migdałowe, Ciasto na bazie jaj, Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto śliwkowe,
Crème brûlées [przypalony krem], Czekoladowe wafle karmelowe,
Eklerki, Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Kawałki ciast, Kruche
ciastka maślane częściowo oblane polewą o smaku czekoladowym,
Kruche ciastka maślane częściowo oblane czekoladą, Kruche ciastka
maślane w polewie o smaku czekoladowym, Kruche ciastka maślane
z polewą czekoladową, Kruche ciasto, Lukrowane biszkopty, Lukrowane ciasta z owocami, Lukrowane ciasto, Magdalenki, Makaroniki
(ciastka), Makaroniki kokosowe, Makaroniki [wyroby cukiernicze],
Mrożone wyroby piekarnicze, Naleśniki [cienkie], Napoleonki, Pączki, Pasty czekoladowe, Pierniczki, Piernik, Placki, Placki z borówkami,
Placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, Podłużne biszkopty [ciastka], Przekąski w postaci ciast owocowych, Quiche, Quiche [tarty],
Rogaliki, Rurki waflowe [ciastka], Sernik, Serniki, Słodkie bułeczki
typu muffin, Słodkie drożdżowe bułki duńskie, Szarlotka, Tarty, Tarty
jajeczne, Świeże placki [ciasta], Tarty (słodkie lub słone), Tarty z jabłkami, Tarty (z owocami), Tarty z polewą, Wiedeńskie wypieki, Wyroby
ciastkarskie nadziewane owocami, Wyroby ciastkarskie z makiem,
Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mąki, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, Wyroby piekarnicze zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy, Lody, Lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Jogurt mrożony [lody
spożywcze], Jadalne lody owocowe, Lody bez mleka, Lody mleczne,
Lody mleczne [lody], Lody aromatyzowane alkoholem, Lody na bazie
jogurtu [lody jako główny składnik], Lody na patyku, Lody o smaku
czekoladowym, Lody owocowe, Lody spożywcze, Lody truflowe,
Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne [sorbety], Lody
z owocami, Lody zawierające czekoladę, Wegańskie lody, Lody spożywcze, Sorbety [wodne lody], Sorbety [lody wodne], Sorbety [lody],
Owocowe lody, Napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), 43
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Dekorowanie ciast, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Imprezy
firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kawiarnia, Lodziarnie,
Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów,
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia
i napojów, Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami,
Usługi barów kawowych, Usługi barów z sokami, Usługi kawiarni,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos,
Usługi restauracji fast-food.
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(111) 349102
(220) 2021 04 19
(210) 527891
(151) 2021 11 16
(441) 2021 07 26
(732) KSIĄŻĘCA TRADYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGIONAL PRODUCT OF SILESIA, POLAND SINCE 2009 KSIĘŻNA
DAISY LIKIER pomarańczowo-kawowy LEGENDARY PREMIUM
QUALITY Limited Edition
(540)

(591) biały, beżowy, ciemnoczerwony, ciemnopomarańczowy,
czarny, brązowy, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.03.01, 02.03.04, 25.01.15, 27.07.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wódki, likiery,
wina, wina musujące, nalewki, miody pitne.
(111) 349103
(220) 2018 02 02 K
(210) 528039
(151) 2021 09 14
(441) 2021 05 31
(732) Intersnack Group GmbH & Co. KG, (DE)
(540) (znak słowny)
(540) Crixy
(510), (511) 30 Wytłaczana i granulowana oraz i w inny sposób wyprodukowana lub przetworzona tapioka, maniok, ryż, kukurydza,
pszenica lub inne produkty zbożowe oraz produkty z imbiru, będące
wyrobami cukierniczymi, Pikantne herbatniki i precle.
(111) 349104
(220) 2021 06 23
(210) 530738
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABSOLWENT CZYSTY WYRÓŻNIONA POLSKA MARKA
KRYSTALICZNIE CZYSTY SMAK MARKA POLSKA ZBOŻOWY SPIRYTUS
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny, czerwony, ciemnoszary,
szary, żółty, brązowy, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.15, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.21, 04.03.01, 05.07.03, 05.13.01, 24.09.01, 24.09.03,
24.09.05, 24.05.07, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.10, 26.04.12,
26.04.15, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
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(111) 349105
(220) 2021 06 23
(210) 530739
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ABSOLWENT WYRÓŻNIONA POLSKA MARKA Cytrynówka
ORZEŹWIA OWOCOWYM SMAKIEM
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnozielony, czarny, czerwony,
niebieski, pomarańczowy, złoty, żółty, zielony, brązowy,
jasnozielony
(531) 29.01.15, 05.07.12, 05.07.22, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03,
27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.12,
26.13.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.16,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.
(111) 349106
(220) 2021 05 27
(210) 529533
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732) MILLE SAPORI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mille Sapori IF&B INALCA FOOD & BEVERAGE POLAND
WŁOSKA AKADEMIA SZEFÓW KUCHNI
(540)

(591) żółty, pomarańczowy, czarny, zielony, czerwony, biały, szary
(531) 01.05.01, 01.05.02, 26.04.01, 26.04.13, 26.04.18, 27.05.01,
29.01.15, 01.03.02, 01.03.12, 01.03.13, 26.11.03, 26.11.13, 09.07.19
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące gotowania, usługi edukacyjne związane z kuchnią włoską, organizowanie i prowadzenie
kursów kulinarnych, organizowanie wystaw i pokazów dla celów
szkoleniowych, informacja o szkoleniach, Publikacja tekstów innych
niż reklamowe także w Internecie, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, internetowe programy rozrywkowe, produkcja
filmów innych niż reklamowe.
(111) 349107
(220) 2021 06 09
(210) 530034
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 19
(732) AGRO-BIS BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA, Mielec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PZL-HYDRAL
(510), (511) 7 Pompy maszynowe, Pompy zębate, Pompy hydrauliczne, Pompy olejowe do pojazdów lądowych, Pompy wody do pojazdów, Pompy próżniowe, Pompy wtryskowe paliwa, Pompy zasilające,
Przewody metalowe do transferu energii hydraulicznej w maszynach,
Przewody niemetalowe do przesyłu energii hydraulicznej w maszynach, Rury [dopasowane części maszyn], Rozdzielacze do silników
pojazdów, Silniki hydrauliczne, Silniki orbitalne, Siłowniki hydraulicz-
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ne, Zawory hydrauliczne, Regulatory procesów przemysłowych [hydrauliczne], Uszczelnienia mechaniczne [części maszyn], Hydrauliczne
złącza obrotowe, Złączki metalowe do rur [części do maszyn], Łączniki
do rur [części maszyn], Regulatory pneumatyczne do silników, Regulatory procesów przemysłowych [pneumatyczne], Zawory obsługiwane
automatycznie poprzez pneumatyczne urządzenia sterujące, Pneumatyczne siłowniki zaworowe, Sterowniki pneumatyczne do silników
i maszyn, Pneumatyczne urządzenia uruchamiające, Pneumatyczne
urządzenia uruchamiające do zaworów regulujących, Pneumatyczne wtryskiwacze paliwa do silników, Amortyzatory pneumatyczne
do maszyn, Pompy pneumatyczne, Rurowe przenośniki pneumatyczne, Filtry [części maszyn lub silników], Filtry hydrauliczne, Filtry powietrza do celów mechanicznych, Filtry powietrza do silników, Filtry
olejowe, Filtry paliwa, Filtry do gazów [maszyny], Rewersyjne filtry
przepływowe [części maszyn], Przekładnie do maszyn, Wały napędowe do maszyn, Łańcuchy napędowe do maszyn, Sprzęgła do maszyn.

(111) 349108
(220) 2021 06 17
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) SULINPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WoziWoda
(540)

(210) 530374

(591) granatowy
(531) 01.15.15, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne, Wody gazowane, Wody źródlane, Preparaty do wytwarzania wody mineralnej,
Preparaty do produkcji wody gazowanej, 35 Doradztwo w zakresie
organizowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją i dystrybucją napojów bezalkoholowych,
zwłaszcza wody, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Organizowanie wystaw, targów, pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, Usługi dotyczące sprzedaży napojów bezalkoholowych zwłaszcza wody mineralnej, Publikowanie tekstów sponsorowanych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotki, prospekty, druki, próbki), Usługi dotyczące zaopatrzenia osób trzecich,
zwłaszcza w wodę w szklanych butelkach zwrotnych, 39 Usługi dotyczące transportu i dystrybucji napojów bezalkoholowych, zwłaszcza
wody, Magazynowanie butelek i pojemników na wodę, Pakowanie
towarów, Składowanie towarów, 41 Organizowanie konferencji,
szkoleń, zjazdów, seminariów, sympozjów z zakresu wytwarzania
(technologia i produkcja) oraz dystrybucji wody, Publikowanie tekstów, innych niż reklamowe.
(111) 349109
(220) 2021 07 01
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 30
(732) PARTY PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Mrokowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYPARTY PANDA
(540)

(591) biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 03.01.15, 09.07.25

(210) 531018
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(510), (511) 20 panele wystawowe do ośrodków sprzedaży, 35 promocja sprzedaży, informacje na temat sprzedaży produktów, reklama banerowa, marketing handlowy.

(111) 349110
(220) 2021 07 01
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 30
(732) PARTY PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Mrokowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYPARTY PANDA
(540)

(210) 531019
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(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne przeciw ukąszeniom owadów,
kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne,
żele kosmetyczne kojące ból po ukąszeniach owadów, kremy, mleczka i balsamy do ciała, mydła dezodorujące i odkażające w kostce,
w płynie i w żelu, preparaty do pielęgnacji skóry po ukąszeniach
owadów, 5 Insektycydy, środki do tępienia owadów, środki odstraszające owady, środki odkażające do skóry.

(111) 349113
(220) 2021 07 01
(210) 531028
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Venus GOLDEN Sun
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.15, 09.07.25
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży, informacje na temat sprzedaży
produktów, reklama banerowa, marketing handlowy, panele wystawowe do ośrodków sprzedaży.
(111) 349111
(220) 2021 07 01
(210) 531025
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) golden sun
(540)

(591) niebieski, biały, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne stosowane do opalania
i po opalaniu ciała, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, żele kosmetyczne, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, kremy, mleczka i balsamy do ciała, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, preparaty do samoopalania, toniki, żele, mydła,
mydła w płynie i w żelu, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji opalonej skóry, 5 Preparaty przeciw oparzeniom słonecznym
do celów farmaceutycznych, środki do leczenia oparzeń słonecznych, tabletki wspomagające opalanie skóry.
(111) 349112
(220) 2021 07 01
(210) 531027
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) PHARMA-C-FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niepołomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ByeBye Mosquito
(540)

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

(591) niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne stosowane do opalania
i po opalaniu ciała, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy kosmetyczne, żele kosmetyczne, dezodoranty osobiste, sole do kąpieli inne niż lecznicze, kremy, mleczka i balsamy do ciała, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, preparaty do samoopalania, toniki, żele, mydła,
mydła w płynie i w żelu, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji opalonej skóry, 5 Preparaty przeciw oparzeniom słonecznym
do celów farmaceutycznych, środki do leczenia oparzeń słonecznych, tabletki wspomagające opalanie skóry.
(111) 349114
(220) 2021 07 01
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 02
(732) PARTY PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Mrokowska (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 531033

(591) biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.03.23, 29.01.12
(510), (511) 3 Brokat do ciała, lakier do włosów, 4 Świece, 8 Pompki
ręczne, sztućce, 9 Okulary, 16 Torby papierowe, pudełka z papieru,
21 Talerze papierowe, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 25
Kapelusze papierowe, czapki (nakrycia głowy), długie luźne stroje,
stroje na maskaradę, 26 Girlandy sztuczne, 28 Balony na przyjęcia,
papierowe czapki na przyjęcia, bańki mydlane (zabawki).
(111) 349115
(220) 2021 07 01
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 02
(732) PARTY PAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Mrokowska (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 531034
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(540)

(531) 26.01.01, 26.03.23
(510), (511) 3 Brokat do ciała, lakier do włosów, 4 Świece, 8 Pompki
ręczne, sztućce, 9 Okulary, 16 Torby papierowe, pudełka z papieru,
21 Talerze papierowe, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, 25
Kapelusze papierowe, czapki (nakrycia głowy), długie luźne stroje,
stroje na maskaradę, 26 Girlandy sztuczne, 28 Balony na przyjęcia,
papierowe czapki na przyjęcia, bańki mydlane (zabawki).

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) 050583 (180) 2032 03 24
(111) 059099 (180) 2032 02 23
(111) 059290 (180) 2032 03 18
(111) 076810 (180) 2031 11 25
(111) 078242 (180) 2032 03 24
(111) 078249 (180) 2032 03 24
(111) 078250 (180) 2032 03 24
(111) 078255 (180) 2032 03 24
(111) 078266 (180) 2032 03 24
(111) 078272 (180) 2032 03 24
(111) 078275 (180) 2032 03 24
(111) 078283 (180) 2032 03 24
(111) 078284 (180) 2032 03 24
(111) 078287 (180) 2032 03 24
(111) 080129 (180) 2032 03 24
(111) 080492 (180) 2032 03 10
(111) 080625 (180) 2032 02 18
(111) 080795 (180) 2032 02 03
(111) 080806 (180) 2032 02 20
(111) 080845 (180) 2032 04 03
(111) 080866 (180) 2032 04 29
(111) 081175 (180) 2032 03 24
(111) 081176 (180) 2032 03 24
(111) 081287 (180) 2032 05 29
(111) 081568 (180) 2032 07 31
(111) 081832 (180) 2032 03 24
(111) 082128 (180) 2032 03 24
(111) 082129 (180) 2032 03 24
(111) 083039A (180) 2031 06 18
(111) 083368 (180) 2032 02 03
(111) 083391 (180) 2032 08 04
(111) 145430 (180) 2032 03 15
(111) 161053 (180) 2031 08 21
(111) 161177 (180) 2031 10 12
(111) 161178 (180) 2031 10 12
(111) 163276 (180) 2032 03 06
(111) 163282 (180) 2032 03 12
(111) 163286 (180) 2032 03 12
(111) 164002 (180) 2032 02 26
(111) 164003 (180) 2032 02 26

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

(111) 164004
(111) 164005
(111) 164006
(111) 164007
(111) 164162
(111) 164232
(111) 164612
(111) 165023
(111) 165024
(111) 165148
(111) 166087
(111) 166088
(111) 166091
(111) 166219
(111) 166745
(111) 166959
(111) 167153
(111) 167227
(111) 167305
(111) 167759
(111) 167873
(111) 168075
(111) 168717
(111) 168783
(111) 168786
(111) 169232
(111) 169238
(111) 169823
(111) 170040
(111) 170043
(111) 170667
(111) 171167
(111) 171168
(111) 171578
(111) 171579
(111) 171580
(111) 172282

(180) 2032 02 26
(180) 2032 02 26
(180) 2032 02 26
(180) 2032 02 26
(180) 2032 03 04
(180) 2032 05 21
(180) 2032 04 22
(180) 2032 06 24
(180) 2032 06 25
(180) 2032 04 30
(180) 2032 03 20
(180) 2032 03 20
(180) 2032 03 20
(180) 2032 05 29
(180) 2032 02 26
(180) 2032 08 26
(180) 2032 03 04
(180) 2032 06 19
(180) 2032 06 07
(180) 2032 09 25
(180) 2032 02 08
(180) 2032 08 20
(180) 2032 08 05
(180) 2032 12 09
(180) 2032 12 09
(180) 2032 08 07
(180) 2032 08 08
(180) 2032 07 12
(180) 2032 03 26
(180) 2032 04 05
(180) 2032 09 18
(180) 2032 11 20
(180) 2032 11 20
(180) 2032 06 24
(180) 2032 06 24
(180) 2032 06 24
(180) 2032 01 30

(111) 173824
(111) 179205
(111) 179642
(111) 252600
(111) 254151
(111) 254152
(111) 255556
(111) 255561
(111) 255751
(111) 255752
(111) 255786
(111) 255797
(111) 256146
(111) 256205
(111) 256264
(111) 256445
(111) 256453
(111) 256458
(111) 256459
(111) 256722
(111) 256723
(111) 256735
(111) 257025
(111) 257034
(111) 257035

(180) 2031 06 11
(180) 2032 06 13
(180) 2032 05 22
(180) 2031 10 19
(180) 2032 02 10
(180) 2032 02 13
(180) 2032 03 21
(180) 2032 03 21
(180) 2032 02 03
(180) 2032 02 03
(180) 2032 02 20
(180) 2032 02 23
(180) 2032 02 28
(180) 2032 03 27
(180) 2032 04 30
(180) 2032 02 23
(180) 2032 02 28
(180) 2032 03 06
(180) 2032 03 06
(180) 2032 03 05
(180) 2032 03 05
(180) 2032 03 26
(180) 2031 10 28
(180) 2032 03 12
(180) 2032 03 29
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Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 7: kompleksowe urządzenia do wytwarzania betonu,
mieszarki do betonu i do szkła,
części zamienne do powyżej wymienionych maszyn i urządzeń.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 257036
(111) 257037
(111) 257038
(111) 257039
(111) 257040
(111) 257073
(111) 257074
(111) 257088
(111) 257126
(111) 257409
(111) 257689
(111) 257800
(111) 257867
(111) 258069
(111) 258456
(111) 258493
(111) 258654
(111) 258700
(111) 258726
(111) 258972
(111) 259094
(111) 259179
(111) 259398
(111) 260277
(111) 260290
(111) 260511
(111) 260696
(111) 260908
(111) 261891
(111) 262036
(111) 262400
(111) 262944
(111) 263227
(111) 263228
(111) 263803
(111) 263804
(111) 266641
(111) 267933
(111) 277235
(111) 287350
(111) 311992
(111) 327287
(111) 348671
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(180) 2032 03 29
(180) 2032 03 29
(180) 2032 03 29
(180) 2032 03 29
(180) 2032 03 29
(180) 2032 03 01
(180) 2032 03 01
(180) 2032 03 20
(180) 2032 03 12
(180) 2032 05 24
(180) 2032 05 22
(180) 2032 02 21
(180) 2032 04 30
(180) 2032 03 27
(180) 2032 03 12
(180) 2032 05 24
(180) 2032 03 16
(180) 2032 02 17
(180) 2032 02 23
(180) 2032 05 15
(180) 2032 07 06
(180) 2032 07 19
(180) 2032 02 28
(180) 2032 10 11
(180) 2032 11 26
(180) 2032 02 17
(180) 2032 07 24
(180) 2032 02 27
(180) 2031 11 30
(180) 2032 04 13
(180) 2032 02 27
(180) 2032 12 14
(180) 2032 06 15
(180) 2032 06 15
(180) 2032 03 29
(180) 2032 03 29
(180) 2032 12 14
(180) 2032 02 08
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 20
(180) 2032 03 20
(180) 2032 03 27
(180) 2027 01 09

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

(210) 520325
(210) 520985
(210) 520990
(210) 521485
(210) 521856
(210) 522148
(210) 523852
(210) 524457
(210) 524893
(210) 525411
(210) 525412
(210) 527147
(210) 527842
(210) 529330
(210) 529999
(210) 530058
(210) 530544
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U
U
U
ZT4/2021
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

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) 511108
(210) 445071
(210) 466454
(210) 473601
(210) 486105
(210) 490013
(210) 493024
(210) 494314

U
22/2015
U
U
ZT30/2018
U
U
U

(210) 498422
(210) 501353
(210) 505865
(210) 512413
(210) 513972
(210) 516676
(210) 517646
(210) 517674

U
ZT49/2019
U
U
U
U
U
U

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

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP
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) 464184
(210) 534737
(210) 339452

ZT01/2017
U
15/2008

(210) 505718
(210) 457041

U
U

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 336092 (141) 2021 10 26

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

(210) 531017
(210) 531081
(210) 531258
(210) 531259
(210) 531260
(210) 532429
(210) 532570
(210) 533561
(210) 533562
(210) 533563
(210) 533564
(210) 533565
(210) 533987
(210) 533988
(210) 534073
(210) 534432
(210) 534533

Prawo wygasło w całości.

DECYZJE O ZMIANIE, UCHYLENIU LUB STWIERDZENIU
NIEWAŻNOŚCI DECYZJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
(111) 336228
38/2021
2021 12 08
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 01.09.2021 r. odnośnie dokonania zmiany uprawnionego do znaku towarowego.
(111) 336229
38/2021
2021 12 08
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 01.09.2021 r. odnośnie dokonania zmiany uprawnionego do znaku towarowego.
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 053320 A. Wykreślono: POLYONE DESIGNED STRUCTURES AND SOLUTIONS LLC, Avon Lake, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: Spartech LLC Limited Liability Company, Maryland Heights, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 074531 A. Wykreślono: BI-ES POLSKA Sp. z o.o., Kamień
Duży, Polska 140778739; Wpisano: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
(111) 074531 A. Wykreślono: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739;
Wpisano: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
(111) 077329 A. Wykreślono: EDEN SPRINGS (EUROPE) S.A.,
PRÉVERENGES, Szwajcaria; Wpisano: Eden Springs (Switzerland)
S.A., Préverenges, Szwajcaria.
(111) 087944 A. Wykreślono: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa, Polska 000053835; Wpisano:
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Warszawa, Polska 000053835.
(111) 098686 A. Wykreślono: Huta Szkła CZECHY S.A., Trąbki, Polska; Wpisano: ZIGNAGO VETRO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Trąbki, Polska.
(111) 104684 A. Wykreślono: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa, Polska; Wpisano: INSTYTUT
BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF.
WACŁAWA DĄBROWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa, Polska 000053835.
(111) 110213 A. Wykreślono: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa, Polska; Wpisano: INSTYTUT
BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF.
WACŁAWA DĄBROWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa, Polska 000053835.
(111) 115689 A. Wykreślono: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa, Polska; Wpisano: INSTYTUT
BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF.
WACŁAWA DĄBROWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa, Polska 000053835.
(111) 120519 A. Wykreślono: ICON HEALTH & FITNESS, INC.,
LOGAN, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: iFIT Inc., Logan,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 120520 A. Wykreślono: ICON HEALTH & FITNESS, INC.,
LOGAN, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: iFIT Inc., Logan,
Stany Zjednoczone Ameryki.
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(111) 120550 A. Wykreślono: ICON HEALTH & FITNESS, INC.,
LOGAN, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: iFIT Inc., Logan,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 120551 A. Wykreślono: ICON HEALTH & FITNESS, INC.,
LOGAN, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: iFIT Inc., Logan,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 122464 A. Wykreślono: JF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice, Polska 100291359; Wpisano: JANTOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wymysłów Francuski, Polska
383170538.
(111) 136220 A. Wykreślono: ICON HEALTH & FITNESS, INC.,
LOGAN, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: iFIT Inc., Logan,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 163833 A. Wykreślono: PHU SZYMON ZWIERZYŃSKI,
Kraków, Polska; Wpisano: FH EUROPARK Szymon Zwierzyński, Kraków, Polska 356741077.
(111) 168614 A. Wykreślono: DRUTEX OKNA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bytów, Polska 222131003; Wpisano:
DRUTEX SPÓŁKA AKCYJNA, Bytów, Polska 771564493.
(111) 178625 A. Wykreślono: JF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 101076172; Wpisano: JANTOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wymysłów Francuski, Polska 383170538.
(111) 192306 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EMIX Stanisław Pacek, Rusinowo, Polska
005889060; Wpisano: EMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rusinowo, Polska 385455601.
(111) 195893 A. Wykreślono: MOODO URBAN FASHION MODE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 221168240; Wpisano: MOODO URBAN
FASHION MODE - SZYSZKO SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska.
(111) 195894 A. Wykreślono: MOODO URBAN FASHION MODE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 221168240; Wpisano: MOODO URBAN
FASHION MODE - SZYSZKO SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska.
(111) 195908 A. Wykreślono: MOODO URBAN FASHION MODE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 221168240; Wpisano: MOODO URBAN
FASHION MODE - SZYSZKO SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska.
(111) 197496 A. Wykreślono: MEN AT WORK Spółka z o.o., Poznań, Polska 630250901; Wpisano: MEN AT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301381093.
(111) 197547 A. Wykreślono: MOODO URBAN FASHION MODE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 221168240; Wpisano: MOODO URBAN
FASHION MODE - SZYSZKO SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska.
(111) 208652 A. Wykreślono: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa, Polska 000053835; Wpisano:
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Warszawa, Polska 000053835.
(111) 243441 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 243442 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 243443 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska
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691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 248190 A. Wykreślono: WOJCIECH KUBAK, Wrocław, Polska; Wpisano: ŁUKASZ WIŚNIEWSKI, Nieporęt, Polska.
(111) 248690 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 249519 A. Wykreślono: E. F. PROGRESS IX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, Polska
021320180; Wpisano: MS TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 361584330.
(111) 253900 D. Wpisano: „Na mocy umowy z dnia 18.11.2011
r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez, PLATINUM FITNESS POLSKA Paweł Nawojczyk Chełm,
Polska; Emilia Nawojczyk, Chełm, Polska działającymi wspólnie
w ramach spółki CENTRUM SPORTU SPÓŁKA CYWILNA HURTDETAL EMILIA NAWOJCZYK & PAWEŁ NAWOJCZYK Chełm, Polska
na czas określony od dnia 18.11.2011 do dnia 18.11.2044.”
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(111) 289623 A. Wykreślono: ANNA KĘKUŚ, SAMODZIELNA
PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA, Węgrzce, Polska 351622764; Wpisano:
MEDIKAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Węgrzyce, Polska 361068159.
(111) 295327 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
INŻYNIERYJNYCH SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, Polska 242880261; Wpisano: KOWALIK
HENRYK, Ustroń, Polska.
(111) 295592 A. Wykreślono: JOANNA RUPP, Gdynia, Polska;
Wpisano: GERMANICUS LANGUAGEBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 383418850.
(111) 308774 A. Wykreślono: SZYNOL DAWID, GRABOWSKI KUBA QUEQUALITY SPÓŁKA CYWILNA, Krapkowice, Polska
364696459; Wpisano: QUEQUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zimnice Wielkie, Polska 364696459.
(111) 308775 A. Wykreślono: SZYNOL DAWID, GRABOWSKI KUBA QUEQUALITY SPÓŁKA CYWILNA, Krapkowice, Polska
364696459; Wpisano: QUEQUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zimnice Wielkie, Polska 364696459.

(111) 256362 A. Wykreślono: MATTERHORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice, Polska 241863527;
Wpisano: TFGPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska 366781502.

(111) 311991 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 258031 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IRBOS, Milanówek, Polska 006715036; Wpisano: IRBOS
MACIEJ STELMACH, Milanówek, Polska 010221265.

(111) 328222 A. Wykreślono: STRĘK TOMASZ F.H.U. ECOTECTO, Tokarnia, Polska; Wpisano: ECOTECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MYŚLENICE, Polska 388787048.

(111) 263413 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 331924 A. Wykreślono: KROKUS PRZETWÓRNIA OWOCÓW I WARZYW CZESŁAW CARYK SPÓŁKA JAWNA, Pająków, Polska 363232189; Wpisano: PROFI SPÓŁKA AKCYJNA, Grabów nad
Prosną, Polska 364374804.

(111) 263414 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.

(111) 337517 A. Wykreślono: CADEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 004271032; Wpisano:
PLMEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, Polska 004271032.

(111) 263860 A. Wykreślono: Z.P.O.W. MILEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, Polska
012994451; Wpisano: Z.P.O.W. MILEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milejów, Polska 012994451.

(111) 337550 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBERT FILIPOWICZ, Warszawa, Polska.

(111) 266585 D. Wpisano: „W dniu 26 stycznia 2022 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 148/22/601) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2706534 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.266585 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec
spółki OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU z siedzibą w Łowiczu”.
(111) 267300 A. Wykreślono: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa, Polska 000053835; Wpisano: INSTYTUT
BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF.
WACŁAWA DĄBROWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa, Polska 000053835.
(111) 281446 A. Wykreślono: BIANKA LILIANNA PAWLEWSKA,
Warszawa, Polska 092313581; Wpisano: POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142966959.
(111) 282169 A. Wykreślono: DOMY BANINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska; Wpisano: CHMARA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, Polska 363223960.
(111) 284155 A. Wykreślono: Optegra Global Ltd, Pembroke,
Bermudy; Wpisano: Optegra International Limited, Londyn, Wielka
Brytania.

(111) 337551 A. Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PHARMACY LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBERT FILIPOWICZ, Warszawa, Polska.
(111) 338395 A. Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PHARMACY LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBERT FILIPOWICZ, Warszawa, Polska.
(111) 338396 A. Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PHARMACY LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBERT FILIPOWICZ, Warszawa, Polska.
(111) 338397 A. Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PHARMACY LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBERT FILIPOWICZ, Warszawa, Polska.
(111) 338398 A. Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PHARMACY LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska; Wpisano: ROBERT FILIPOWICZ, Warszawa, Polska.
(111) 339142 A. Wykreślono: E - DIAMENTY. PL T. KWIATKIEWICZ M. KWIATKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska
301692462; Wpisano: E-DIAMENTY.PL KWIATKIEWICZ SPÓŁKA
JAWNA, Poznań, Polska 301692462.
(111) 339811 A. Wykreślono: MICHAŁ KOWALCZYK, FINKO,
Przytyk, Polska; Wpisano: Ambasada Budownictwa Michał Kowalczyk, Radom, Polska 672958406.
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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) 491992
(540) MINELLI
(531) CFE: 27.05.01
(511) 14, 18, 25
(732) MINELLI SAS, 28 avenue de Flandre, F-75019 PARIS (FR)
(151) 2012 09 13
(441) 2013 01 07
(581) 2012 11 15
(111) 752109
(540) BEBO
(511) 16, 24, 28
(732) Judith Krucker-Manser BeBo Gesundheitstraining,
Friedackerstrasse 52, CH-8052 Zürich (CH)
(151) 2013 07 30
(441) 2013 12 09
(581) 2013 10 24
(111) 1067079
(540) F
(531) CFE: 26.01.18, 26.04.10, 27.05.21
(732) Open Joint Stock Company „FABERLIC”,
4 Nikopolskaya Street, Moscow, RU-117403 (RU)
(151) 2011 01 20
(441) 2011 04 26

(511) 14
(581) 2011 03 03

(111) 1080786
(540) Dominari
(511) 20, 22, 24, 35, 39
(732) Dominari Holding SA,
Avenue de l’Université 24, CH-1005 Lausanne (CH)
(151) 2020 09 30
(441) 2020 11 30
(581) 2020 11 12
(111) 1224224
(540) OPTEX
(531) CFE: 26.01.12, 26.11.09, 27.05.17
(511) 7, 11, 12
(732) OPTEX CO., LTD., 5-8-12, Ogoto, Otsu-shi, SHIGA 520-0101 (JP)
(151) 2014 03 07
(441) 2015 01 05
(581) 2014 11 27
(111) 1408096
(540) SUPRA
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.05
(511) 7, 8, 9, 11
(732) DANVISTANO TRADING LTD,
Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City (BZ)
(151) 2018 01 12
(441) 2018 07 09
(581) 2018 06 21
(111) 1597589
(540) LOGSTA
(511) 9, 35, 39
(732) LOGSTA GmbH, Wiedner Gürtel 13/2. OG, A-1100 Wien (AT)
(151) 2021 03 29
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1597591
(540) JOUPAD
(531) CFE: 27.05.01
(511) 10
(732) Jousing Medical Co., Ltd.,
BLDG B2-303, Biobay, 218 Xinghu Street, Suzhou Industrial Park
District, Suzhou, 215021 Jiangsu (CN)
(151) 2021 04 09
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1597617
(540) ARPQP
(732) Busch Dienste GmbH,
Schauinslandstrasse 1, 79689 Maulburg (DE)
(151) 2021 03 17
(441) 2021 07 12

(511) 37, 40
(581) 2021 06 24

(111) 1597622
(540) KU CYCLE
(531) CFE: 03.01.04, 27.05.01
(511) 12, 40, 42
(732) APERTA B.V., Transistorstraat 151, NL-1322 CN Almere (NL)
(151) 2021 02 27
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1597684
(540) BETELY
(531) CFE: 27.05.01
(511) 2
(732) Suzhou Betely Polymer Materials Co., Ltd.,
No12. Dongzhou Road, Changshu Economic Development Zone,
Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 01 22
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24

Nr 11/2022

(111) 1597738
(540) WOW ACC
(531) CFE: 27.05.01
(511) 35
(732) SHENZHEN ZHIZHI BRAND INCUBATION CO., LTD,
Rm. 3001, Vanke’s Day Central Plaza, Dragon Avenue, Longgang,
Shenzhen (CN)
(151) 2021 05 24
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1597780
(540) AMASSTORE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.,
401, Building 4, AnTongDa Industrial Park, District 68, XingDong
Community, XinAn Street, BaoAn District, Shenzhen, 518000
Guangdong (CN)
(151) 2021 05 31
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1597790
(540) 10HITS
(511) 43
(732) Vadims Sokolovs, Bulduru prospekts 33-12, LV-2010 Jurmala (LV)
(151) 2021 04 28
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1597796
(540) ELPERTO
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 03 04
(441) 2021 07 12
(111) 1597800
(540) ADVATOP
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 13
(441) 2021 07 12
(111) 1597812
(540) ADVADERM
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 13
(441) 2021 07 12
(111) 1597815
(540) ADVACREM
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 13
(441) 2021 07 12

(511) 3, 5
(581) 2021 06 24
(511) 3, 5
(581) 2021 06 24
(511) 3, 5
(581) 2021 06 24
(511) 3, 5
(581) 2021 06 24

(111) 1597834
(540) ADVASOL
(511) 3, 5
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft, Lil-Dagover-Ring 782031
Grünwald (DE)
(151) 2021 04 13
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1597864
(540) OCZODERM
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 13
(441) 2021 07 12

(511) 3, 5
(581) 2021 06 24

(111) 1597921
(540) THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY.
DECIEM
(531) CFE: 26.04.01, 27.05.24
(511) 3, 35, 44
(732) Deciem Beauty Group Inc.,
15 Fraser Avenue, Toronto ON M6K 1Y7 (CA)
(151) 2021 02 20
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1597968
(540) ZAP
(511) 9
(732) Zapier, Inc.,
548 Market St. #62411, San Francisco CA 94104 (US)
(151) 2021 04 20
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598008
(540) VOLTI
(531) CFE: 15.09.10, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 35, 39
(732) SERTPLAS OTO YAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Büyük Kılıçlı Mah, Hançer Sok, No: 16, TR-34570 Silivri-İstanbul (TR)
(151) 2020 10 27
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598024
(540) HIF
(732) Deciem Beauty Group Inc.,
15 Fraser Avenue, Toronto ON M6K 1Y7 (CA)
(151) 2021 02 20
(441) 2021 07 12
(111) 1598035
(540) ADVAUNG
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 04 13
(441) 2021 07 12

(511) 3, 35, 44
(581) 2021 06 24
(511) 3, 5
(581) 2021 06 24

Nr 11/2022
(111) 1598039
(540) IQUICUTAN
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 03 04
(441) 2021 07 12
(111) 1598077
(540) MIFLUCUTAN
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 03 04
(441) 2021 07 12
(111) 1598106
(540) EWM
(531) CFE: 27.05.17
(732) SMF-Holding GmbH,
Siegener Straße 10, 57612 Eichelhardt (DE)
(151) 2021 04 20
(441) 2021 07 12
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(511) 3, 5
(581) 2021 06 24
(511) 3, 5
(581) 2021 06 24
(511) 7, 12
(581) 2021 06 24

(111) 1598108
(540) CHABFLUX
(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) 1598145
(540) HONG BAO LI
(531) CFE: 02.09.01, 27.05.01, 28.03.00
(511) 1
(732) HONGBAOLI GROUP CO., LTD.,
No. 29 Shuanggao Road, Gaochun District, Nanjing City,
210000 Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 04 21
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598512
(531) CFE: 02.05.01, 28.05.00, 29.01.15 (511) 30
(732) Kuzyakova Natalya Andreevna,
Merenyasheva street, d. 111, RU-440012 Penza (RU)
(151) 2021 03 31
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598586
(540) THE WOCK
(511) 9, 38
(732) PERCALL APS,
42 rue de Navarre, F-03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER (FR)
(151) 2021 01 07
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598608
(540) EAST TOP
(531) CFE: 26.04.01, 27.05.01
(511) 15
(732) JIANGSU EAST MUSICAL INSTRUMENT CO., LTD.,
Chengji Village, Chengji Town, Lianshui County,
Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 03 22
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598701
(540) pınar KURUYEMİŞ
(531) CFE: 26.04.05, 26.11.01, 27.05.10
(511) 29, 35
(732) PINAR KURUYEMİŞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, Adana
Çevre Yolu Caddesi, No:56 İç Kapı No: 1 Karatay-Konya (TR)
(151) 2020 11 23
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598724
(540) EON
(511) 9, 41
(732) SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE d.o.o.,
Bulevar Peka Dapčevića 1911000 Beograd (RS)
(151) 2021 04 23
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598759
(531) CFE: 24.17.21, 25.01.05,
26.01.03, 26.11.02, 26.13.25
(511) 5, 35
(732) HEBEI HOUDE HANFANG MEDICAL DEVICES GROUP CO., LTD,
Beisun Village, Zhengding County, Shijiazhuang, Hebei Province (CN)
(151) 2020 12 29
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598807
(540) ESSAMA
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2021 03 05
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598871
(540) IMMORTAL N Y C
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) EF KOZMETİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Ömerli Mahallesi General ŞükrüKoraltı Caddesi No:33/5
Arnavutköy, İSTANBUL (TR)
(151) 2021 03 01
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
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(111) 1598906
(540) dilvin
(531) CFE: 27.05.01
(511) 35
(732) GÜR TEKSTİL İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., M.Nesih Özmen
Mah. Akçaağaç Sokak No: 19 Merter, Güngören.İstanbul (TR)
(151) 2020 11 26
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598909
(540) LILY’CUTE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 11, 21
(732) Wuhan Qianjiuchang Electronic Commerce Co., Ltd.,
Room 06-2, 18th Floor, Rongzhong International Office Building,
No. 889 Attachment 1, Luoyu Road, Donghu New Technology
Development Zone, Wuhan CityHubei (CN)
(151) 2021 05 11
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598945
(540) FABERLIC be your best
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 5, 21, 25, 29, 30, 31, 35, 44
(732) Joint Stock Company „FABERLIC”,
Nikopol’skaya str., 4, RU-117403 Moscow (RU)
(151) 2021 03 10
(441) 2021 07 12
(581) 2021 06 24
(111) 1598973
(540) HAIR IS FABRIC
(732) Deciem Beauty Group Inc.,
15 Fraser Avenue, Toronto ON M6K 1Y7 (CA)
(151) 2021 02 20
(441) 2021 07 12

(511) 3, 35, 44
(581) 2021 06 24

(111) 1599367
(540) WOLIDA
(511) 9, 17
(732) SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERTAL CO., LTD.,
Woer Industrial Park, Lanjing North Road, Longtian Street,
Pingshan District, Shenzhen City, 518000 Guangdong Province (CN)
(151) 2021 03 31
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1599376
(540) S SCHILDR
(531) CFE: 26.05.01, 27.05.01
(511) 6
(732) SCHILDR Inc,
85 Broad Street, Suite 28-36, New York NY 10004 (US)
(151) 2021 04 28
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1599466
(540) ERHOLIV
(511) 5
(732) Alpen Pharma AG, Finkenhubelweg 16, CH-3012 Bern (CH)
(151) 2021 04 28
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1599471
(540) MObYFLY MARINE PERFORMANCE
(531) CFE: 26.11.02, 27.05.09, 29.01.13
(511) 9, 12, 38, 42
(732) MobyFly SA, 2, place centrale, CH-1903 Collonges (CH)
(151) 2021 02 08
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1599503
(540) DIYIPEI
(531) CFE: 24.03.02, 25.01.25, 28.03.00
(511) 30
(732) Xunguo Zhang, 181 Yinhe Road, Shanghe County,
Jinan City, 251600 Shandong Province (CN)
(151) 2021 06 01
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1599509
(540) Jurlique LIFE FORCE OF NATURE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 35
(732) Jurlique International Pty Ltd,
44-50 Oborn Rd, MOUNT BARKER SA 5251 (AU)
(151) 2021 05 24
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1599723
(540) J&T
(531) CFE: 24.17.01, 27.05.01
(511) 35, 36
(732) Winner Star Holdings Limited, Room 306, Yip Fung Building,
2-12 D’Aguilar Street Central, Hong Kong (CN)
(151) 2021 03 15
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1599751
(540) RASA
(511) 25
(732) Chambers Technologies, LLC,
16166 73rd Place North, Maple Grove MN 55311 (US)
(151) 2021 04 29
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1599867
(531) CFE: 06.01.02, 26.04.16, 26.11.13

(511) 3, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 12, 13, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 27, 28, 39, 41
(732) IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH,
Wölflistrasse 2, CH-3006 Bern (CH)
(151) 2021 03 30
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
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(111) 1599896
(540) DEDEPU
(531) CFE: 01.15.21, 02.01.14, 27.05.08
(511) 9
(732) Shenzhen DEDEPU technology co., ltd.,
301, Building 32, Block A, Xinxing Industrial Zone, Shutianpu
Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen,
Guangdong (CN)
(151) 2021 06 09
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1599981

(540) Było Sobie Życie

(511) 3, 5, 9, 16,
18, 25, 28, 30, 35, 38, 41
(732) PROCIDIS, 6 rue Beffroy, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR)
(151) 2021 02 10
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1600070
(540) PEGASUS
(511) 6, 17, 19
(732) PARTICIPATION GESTION DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (PGDI),
9 rue des frères Sizaire ZA de la Touche Tizon, F-35230 NOYALCHÂTILLON-SUR-SEICHE (FR)
(151) 2021 04 27
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1600129
(540) WHAT’S WATT
(511) 38, 41
(732) NEXANS, 4 Allée de l’Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR)
(151) 2021 03 30
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1600149
(540) KRIZIK
(511) 9
(732) TECHNIKA METERING LIMITED,
C/P Cox Costello & Horne, 26 Main Avenue, Moor Park,
Northwood HA6 2HJ (GB)
(151) 2020 11 26
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01
(111) 1600157
(540) REMEI
(531) CFE: 27.05.01
(511) 1
(732) Hebei Zaimei Technology Development Co., Ltd,
1-3-801, Lehuicheng, No. 11, East Zhongshan Road, Chang ’an
District, Shijiazhuang, Hebei (CN)
(151) 2021 06 07
(441) 2021 07 19
(581) 2021 07 01

Nr 11/2022

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) 938133
(540) Maestro de Oliva
(531) CFE: 05.07.19, 25.01.06, 29.01.15
(511) 29
(732) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L.,
C/ MANUEL POMBO ANGULO, N° 24, PLANTA 2 OFIC. 13,
E-28050 MADRID (ES)
(151) 2007 03 21
(441) 2015 01 19
(581) 2014 12 04
(111) 1137973
(540) GREE
(531) CFE: 26.05.24
(511) 16
(732) GREE, Inc.,
10-1, Roppongi 6-chome, Minato-kuTokyo 106-6112 (JP)
(151) 2012 06 21
(441) 2013 02 04
(581) 2012 12 06
(111) 1185618
(540) ROMEO
(531) CFE: 25.01.15, 25.07.01
(732) UAB „MV GROUP Asset Management”,
Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius (LT)
(151) 2013 08 26
(441) 2014 02 03

(511) 33
(581) 2013 12 19

(111) 1186176
(540) ISKIN
(511) 9, 14
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.),
Nicolas G. Hayek Strasse 1, CH-2502 Biel/Bienne (CH)
(151) 2013 09 18
(441) 2014 02 03
(581) 2013 12 19
(111) 1266819
(540) Plasti Dip
(511) 1, 17
(732) Plasti Dip International, Inc.,
3920 Pheasant Ridge Drive, Blaine, Minnesota 55449 (US)
(151) 2015 08 21
(441) 2015 10 13
(581) 2015 10 01
(111) 1557838
(531) CFE: 19.07.01
(511) 33
(732) VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixtă, Etulia, Vulcăneşti, MD-5352 UTA Găgăuzia (MD)
(151) 2020 08 25
(441) 2020 11 16
(581) 2020 10 29
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F. TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH
PRAWA Z REJESTRACJI
TOPOGRAFII UKŁADÓW SCALONYCH
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 do nr 74)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji
topografii układów scalonych, datę i numer zgłoszenia topografii, datę
pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu (jeżeli miała miejsce
przed zgłoszeniem), nazwiska i imiona lub nazwy, miejsca zamieszkania lub siedziby osób, na rzecz których zarejestrowano topografię,
kod kraju, nazwiska i imiona twórców (jeśli nie jest nim zgłaszający),
słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii oraz
daty upływu okresów ochrony topografii
72 2021 11 18 0075 Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Twórcy: Piramidowicz Ryszard, Stopiński Stanisław, Paśnikowska
Aleksandra , Kaźmierczak Andrzej, Słowikowski Mateusz,
Układ nadawczo-odbiorczy jednostki abonenckiej do zastosowań w sieciach WDM-PON w technologii fotoniki scalonej na
platformie fosforku indu na pasmo L
2026 12 31
2031 12 31

73 2021 11 18 0076 Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Twórcy: Piramidowicz Ryszard, Stopiński Stanisław, Paśnikowska
Aleksandra, Kaźmierczak Andrzej, Słowikowski Mateusz
Sześciokanałowy układ nadawczy w technologii fotoniki scalonej
na platformie fosforku indu w technologii HHI na pasmo L
2026 12 31
2031 12 31
74 2021 11 18 0077 Politechnika Warszawska, Warszawa, (PL)
Twórcy: Piramidowicz Ryszard, Stopiński Stanisław, Paśnikowska
Aleksandra, Kaźmierczak Andrzej, Słowikowski Mateusz
Ośmiokanałowy układ odbiorczy w technologii fotoniki scalonej
na platformie fosforku indu
2026 12 31
2031 12 31
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
ZNAKI TOWAROWE
(210) 504196

w WUP nr 7/2022 na stronie 118 błędnie opublikowano informację w sekcji Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia prawa wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
Informacja ta nie powinna zostać opublikowana.

