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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 240 421 do nr 240 460)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240452
(41) 2021 04 19
(51) A01G 24/00 (2018.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
(21) 434076 (22)
2020 05 26

(72) CHLEBICKI ANDRZEJ, Kraków (PL); SPISAK WOJCIECH, Opole (PL);
ŚLIWA LUCYNA, Kraków (PL); WOŁOWSKI KONRAD, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT BOTANIKI IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL)
(54)	Sposób wytwarzania dwufazowego podłoża hodowlanego
do badań mikrobiologicznych, zwłaszcza fykologicznych i mykologicznych
(B1) (11) 240450
(41) 2021 01 11
(51) A23B 4/22 (2006.01)
A23B 4/023 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
(21) 430470 (22)
2019 07 02
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(72)	ŁASZKIEWICZ BEATA, Duchnice (PL); SZYMAŃSKI PIOTR,
Warszawa (PL); KOŁOŻYN-KRAJEWSKA DANUTA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania farszu z mięsa oddzielonego mechanicznie peklowanego z obniżoną dawką azotynu sodu o poprawionej
jakości mikrobiologicznej
(B1) (11) 240440
(41) 2020 02 10
(51) A23C 19/02 (2006.01)
A23C 19/084 (2006.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/155 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A23L 33/175 (2016.01)
(21) 426484 (22)
2018 07 30
(72) FRĄCKOWIAK ANDRZEJ, Granowo (PL); KOBUS-CISOWSKA
JOANNA, Baranowo (PL); MARCINIAK GRZEGORZ, Poznań (PL);
SZYMANOWSKA-POWAŁOWSKA DARIA, Kalwy (PL);
KULCZYŃSKI BARTOSZ, Poznań (PL)
(73) ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ I HANDLU FRĄCKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA, Granowo (PL); MARCINIAK GRZEGORZ,
Poznań (PL)
(54) Wysokowapniowy produkt spożywczy i sposób wytwarzania
wysokowapniowego produktu spożywczego
(B1) (11) 240447
(41) 2020 08 24
(51) A23L 3/26 (2006.01)
(21) 428969 (22)
2019 02 19
(72) MUĆKO JAN, Maksymilianowo (PL); PAŃKA DARIUSZ,
Olimpin (PL); DOMANOWSKI PIOTR, Solec Kujawski (PL);
BUJNOWSKI SŁAWOMIR, Samociążek (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Reaktor plazmy nietermicznej wyładowań barierowych do dezynfekcji i/lub sterylizacji produktów organicznych
(B1) (11) 240448
(41) 2020 11 30
(51) A23L 3/3463 (2006.01)
A23L 5/20 (2016.01)
A23L 29/00 (2016.01)
C12N 1/38 (2006.01)
(21) 430001 (22)
2019 05 22
(72)	GRZELAKOWSKA AGNIESZKA, Osielsko (PL); GRAJEWSKI JAN,
Bydgoszcz (PL); BANACH-SZOTT MAGDALENA, Lisi Ogon (PL);
TWARUŻEK MAGDALENA, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54)	Sposób aktywizacji mieszanki liofilizowanych acidofilnych bakterii kwasu mlekowego przeznaczonych do niskotemperaturowej
dekontaminacji ochratoksyny A w krwi spożywczej
(B1) (11) 240427
(41) 2021 07 26
(51) A23N 12/02 (2006.01)
A23N 1/00 (2006.01)
(21) 432696 (22)
2020 01 25
(72) KIEŁB ARTUR, Dębów (PL)
(73) B&P ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk (PL)
(54) Zautomatyzowany układ kontroli i sterowania myciem prasy
zwłaszcza koszowej do wytłaczania soków i sposób mycia prasy
zwłaszcza koszowej do wytłaczania soków
(B1) (11) 240457
(41) 2019 06 17
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
(21) 423814 (22)
2017 12 11
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(72) JANIK PAWEŁ, Będzin (PL); PIELKA MICHAŁ, Sosnowiec (PL);
JANIK MAŁGORZATA, Będzin (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu
i/lub czynności oddechowych i/lub pulsu
(B1) (11) 240433
(41) 2020 11 30
(51) A62B 18/08 (2006.01)
A62B 18/00 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62B 7/00 (2006.01)
(21) 430040 (22)
2019 05 26
(72) WIŚNIEWSKI JAN, Warszawa (PL)
(73) WIŚNIEWSKI JAN, Warszawa (PL)
(54) Maska osobista przeciwpyłowa
(B1) (11) 240432
(41) 2020 11 30
(51) A62B 18/08 (2006.01)
A62B 18/00 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62B 7/00 (2006.01)
(21) 430042 (22)
2019 05 26
(72) WIŚNIEWSKI JAN, Warszawa (PL)
(73) WIŚNIEWSKI JAN, Warszawa (PL)
(54) Osobista maska przeciwpyłowa
(B1) (11) 240429
(41) 2020 12 14
(51) B02C 17/18 (2006.01)
B02C 17/08 (2006.01)
B02C 23/00 (2006.01)
(21) 430203 (22)
2019 06 11
(72) POLAŃSKI MAREK, Wąsy Kolonia (PL); DWORECKA-WÓJCIK
JULITA, Warszawa (PL); BARAN AGATA, Warszawa (PL);
PĘSKA MAGDA, Warszawa (PL); RZESZOTARSKA MAGDALENA,
Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Cylinder do młynka planetarnego
(B1) (11) 240458
(41) 2019 10 21
(51) B03B 1/04 (2006.01)
C10L 9/02 (2006.01)
C01B 32/05 (2017.01)
C09C 1/56 (2006.01)
(21) 425261 (22)
2018 04 17
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL);
PULLIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL)
(73)	SYNTOIL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54)	Sposób oczyszczania karbonizatu
(B1) (11) 240459
(41) 2020 09 07
(51) B23D 59/02 (2006.01)
(21) 429115 (22)
2019 02 28
(72) BOBRYCKI ANDRZEJ, Silnowo (PL)
(73) BOBRYCKI ANDRZEJ ZAKŁAD BUDOWY MASZYN MADREW,
Szczecinek (PL)
(54) Wrzeciono pilarki wielotarczowej
(B1) (11) 240456
(41) 2019 07 01
(51) B24B 1/00 (2006.01)
(21) 423980 (22)
2017 12 21
(72) BUREK JAN, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54)	Sposób nadzorowania procesu szlifowania wgłębnego
(B1) (11) 240453
(41) 2021 08 16
(51) B32B 7/02 (2019.01)
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B32B 27/04 (2006.01)
B32B 3/10 (2006.01)
C09J 5/02 (2006.01)
C09J 7/30 (2018.01)
C09J 163/00 (2006.01)
(21) 435495 (22)
2020 09 29
(72)	GOLEWSKI PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Złącze klejowo-taśmowe oraz sposób jego wykonania
(B1) (11) 240460
(41) 2021 11 22
(51) B60L 5/36 (2006.01)
(21) 433981 (22)
2020 05 15
(72) JARACZ ANDRZEJ, Bydgoszcz (PL); PIECZKA ANDRZEJ,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNILIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz (PL)
(54) Ruchomy odbierak prądu
(B1) (11) 240431
(41) 2021 03 08
(51) B60L 53/80 (2019.01)
B60S 5/06 (2019.01)
B62D 33/04 (2006.01)
(21) 430952 (22)
2019 08 26
(72) ŚLISZ LESŁAW, Łąka (PL); ŚLISZ KRYSTYNA, Łąka (PL);
TOMASIK WOJCIECH, Terliczka (PL)
(73)	SCC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do załadowywania i rozładowywania umieszczonych w nim akumulatorów elektrycznych, stanowiące wyposażenie
komory bagażowej autobusu
(B1) (11) 240430
(41) 2021 06 28
(51) B60M 5/00 (2006.01)
G01R 31/50 (2020.01)
(21) 432227 (22)
2019 12 16
(72) WIECZOREK GRZEGORZ, Mikołów (PL); OLIWA WOJCIECH,
Gliwice (PL); BERNACKI KRZYSZTOF, Katowice (PL);
RYMARSKI ZBIGNIEW, Sosnowiec (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54)	Sposób redukcji zjawisk elektrochemicznych wywołanych przepływem prądu
(B1) (11) 240446
(41) 2017 03 27
(51) C01B 13/32 (2006.01)
B01J 23/02 (2006.01)
B01J 23/10 (2006.01)
B01J 23/34 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 414043 (22)
2015 09 22
(72) ŚWIERCZEK KONRAD, Kraków (PL); KLIMKOWICZ ALICJA,
Kraków (PL); TAKASAKI AKITO, Minuma-ku (JP); ZHENG KUN,
Kraków (PL); YAMAZAKI TETSUYA, Ishioka-Si (JP)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Związek tlenkowy na bazie perowskitu do magazynowania
tlenu oraz sposób jego przygotowania
(B1) (11) 240443
(41) 2019 11 18
(51) C01G 23/04 (2006.01)
C01G 31/02 (2006.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
(21) 425532 (22)
2018 05 14
(30) P.421602
2017 05 15
PL
(72)	AMBROZIAK KRZYSZTOF, Kraków (PL); CZAJA TADEUSZ,
Ustroń (PL); KARDASZ HUBERT, Olkusz (PL)

(73) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Kompozycja rolnicza zawierająca kompleks metalu i kwasu
askorbinowego oraz jej zastosowanie w rolnictwie
(B1) (11) 240438
(41) 2021 05 04
(51) C07C 29/56 (2006.01)
C07C 27/00 (2006.01)
B01J 21/00 (2006.01)
B01J 27/00 (2006.01)
(21) 431603 (22)
2019 10 25
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL); FAJDEK-BIEDA ANNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54)	Sposób izomeryzacji geraniolu
(B1) (11) 240439
(41) 2021 05 17
(51) C07C 29/56 (2006.01)
C07C 27/00 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
(21) 431754 (22)
2019 11 12
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MIĄDLICKI PIOTR,
Szczecin (PL); FAJDEK-BIEDA ANNA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54)	Sposób izomeryzacji geraniolu
(B1) (11) 240449
(41) 2020 11 16
(51) C07C 69/608 (2006.01)
C07C 403/14 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 429790 (22)
2019 05 06
(72) KOZIOŁ AGATA, Wrocław (PL); ŚRODA-POMIANEK KAMILA,
Wysoka (PL); PALKO-ŁABUZ ANNA, Oława (PL);
MICHALAK KRYSTYNA, Wrocław (PL);
FERENS-SIECZKOWSKA MIROSŁAWA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE
WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Pochodna terpenoidowa do zastosowania w chemoprewencji
i wspomaganiu chemioterapii nowotworów
(B1) (11) 240445
(41) 2020 07 13
(51) C07C 255/34 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
(21) 428562 (22)
2019 01 11
(72) ORTYL JOANNA, Złotniki (PL); GALEK MARIUSZ, Kraków (PL);
PETKO FILIP, Kraków (PL); MACHOWSKI KAMIL, Kraków (PL);
SZMACIARZ NATALIA, Kwaczała (PL)
(73) PHOTO HITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54)	Sole diarylojodoniowe, sposób wytwarzania soli diarylojodoniowych i zastosowanie soli diarylojodoniowych
(B1) (11) 240436
(41) 2019 01 02
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/14 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 421983 (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) 2-Hydroksyfosfatydylocholiny oraz sposób ich otrzymywania
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(B1) (11) 240437
(41) 2019 01 02
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 421989 (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) 240426
(41) 2021 03 22
(51) E03F 3/04 (2006.01)
F16L 55/07 (2006.01)
C02F 1/74 (2006.01)
(21) 431116 (22)
2019 09 11
(72) WOŹNIAK WALDEMAR, Poznań (PL); URBAŃSKI PAWEŁ,
Pobiedziska (PL)
(73) COROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Janikowo (PL)
(54) Czyszczak napowietrzająco-rewizyjny do ścieków transportowanych rurociągiem przesyłowym

(B1) (11) 240451
(41) 2021 10 04
(51) C10L 5/04 (2006.01)
C10L 5/14 (2006.01)
C10L 5/02 (2006.01)
B09B 3/21 (2022.01)
B09B 3/32 (2022.01)
(21) 433402 (22)
2020 03 31
(72) ROBAK JOLANTA, Bytom (PL); IGNASIAK KARINA, Tworóg (PL);
REJDAK MICHAŁ, Gliwice (PL); STELMACH SŁAWOMIR, Zabrze (PL);
CZARDOBYN AGATA, Mikołów (PL); SUPERNOK KRZYSZTOF,
Bytom (PL); PAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54)	Sposób i mieszanka do wytwarzania paliwa formowanego
z ubocznych produktów flotacyjnego wzbogacania węgla koksowego

(B1) (11) 240421
(41) 2019 07 01
(51) E03F 5/04 (2006.01)
E03C 1/12 (2006.01)
E03C 1/28 (2006.01)
(21) 423928 (22)
2017 12 18
(72) BAUER BARTŁOMIEJ, Ławnica (PL); SIUDA DANIEL, Ruda (PL)
(73)	SPIROFLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54)	Liniowe odwodnienie prysznicowe

(B1) (11) 240441
(41) 2021 10 25
(51) C12N 15/75 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
C12N 1/21 (2006.01)
C12R 1/125 (2006.01)
(62) 403468
(21) 437972 (22)
2013 04 08
(72)	HINC KRZYSZTOF, Gdańsk (PL); OBUCHOWSKI MICHAŁ,
Gdańsk (PL); GRELA ANNA, Świecie (PL); ŁĘGA TOMASZ,
Włocławek (PL)
(73)	GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL)
(54) Wektory integracyjne, komórka gospodarza transformowana
wektorem integracyjnym oraz zastosowanie wektorów integracyjnych i komórki gospodarza do prezentowania fuzyjnych białek
na powierzchni przetrwalników Bacillus subtilis

(B1) (11) 240434
(41) 2018 06 04
(51) E06B 3/263 (2006.01)
(21) 419649 (22)
2016 11 30
(72) KUCHARSKA JANINA, Chrzanów (PL); KUCHARSKI JACEK,
Chrzanów (PL); KUCHARSKI MACIEJ, Chrzanów (PL)
(73)	ALU SYSTEM PLUS J. J. M. KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA,
Chrzanów (PL)
(54) Ognioodporny profil aluminiowy systemu ciepłego
(B1) (11) 240454
(41) 2020 11 16
(51) F23D 14/16 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
(21) 429844 (22)
2019 05 06
(72) WÓJCIK JULIUSZ, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Radiacyjna komora paleniskowa na paliwo gazowe

(B1) (11) 240444
(41) 2020 06 15
(51) D06N 3/00 (2006.01)
C08L 101/14 (2006.01)
C08J 5/10 (2006.01)
(21) 428103 (22)
2018 12 10
(72) BARTKOWIAK ARTUR, Szczecin (PL)
(73) BIO2MATERIALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania sztucznej skóry

(B1) (11) 240422
(41) 2019 08 26
(51) G01M 13/04 (2019.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
(21) 428681 (22)
2019 01 25
(72)	ADAMCZAK STANISŁAW, Kielce (PL); WRZOCHAL MATEUSZ,
Kielce (PL); DOMAGALSKI RYSZARD, Kielce (PL); ŁOMŻA HENRYK,
Kraśnik (PL); ŁUSZCZAK RYSZARD, Kraśnik (PL); MIŚKIEWICZ
KRZYSZTOF, Kraśnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); FABRYKA
ŁOŻYSK TOCZNYCH KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraśnik (PL)
(54) Urządzenie do badania momentów oporowych w łożyskach
stożkowych

(B1) (11) 240435
(41) 2019 11 04
(51) D06N 3/06 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
(21) 425430 (22)
2018 04 30
(72) KRAWCZUK MONIKA, Przemyśl (PL); KRZYWONOS RITA,
Orły (PL)
(73)	SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przemyśl (PL)
(54)	Sposób wytwarzania materiałów powlekanych PVC modyfikowanym elastomerami oraz materiał otrzymany tym sposobem

(B1) (11) 240455
(41) 2021 01 25
(51) G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
(21) 430599 (22)
2019 07 15
(72) MAGNUSKI MIROSŁAW, Piekary Śląskie (PL);
WROTNIAK JAROSŁAW, Zabrze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ do wykrywania związków chemicznych w atmosferach
gazowych z czujnikiem o zmiennej impedancji
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(B1) (11) 240428
(41) 2021 04 06
(51) H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 31/0256 (2006.01)
(21) 434518 (22)
2020 06 30
(72) BESTER MARIUSZ, Kielanówka (PL); WISZ GRZEGORZ,
Rudna Wielka (PL); SAWICKA-CHUDY PAULINA, Sanok (PL);
PŁOCH DARIUSZ, Widełka (PL); GŁOWA ŁUKASZ, Jarosław (PL);
CHOLEWA MARIAN, Chałupki (PL); ŁABUZ MIROSŁAW,
Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL); PODKARPACKIE
CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Ogniwo fotowoltaiczne oraz sposób wytwarzania ogniwa fotowoltaicznego
(B1) (11) 240442
(41) 2017 12 04
(51) H01M 10/06 (2006.01)
H01M 4/60 (2006.01)
H01M 10/08 (2006.01)
(21) 417298 (22)
2016 05 24
(72)	LOTA GRZEGORZ, Poznań (PL); PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL);
BARANIAK MAREK, Poznań (PL); KOPCZYŃSKI KACPER,
Więcbork (PL); MAJCHRZYCKI WŁODZIMIERZ, Paczkowo (PL);
RZESZUTEK WALDEMAR, Mielec (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL);
PPUH AUTOPART JACEK BĄK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54)	Elektrody akumulatora kwasowo-ołowiowego
(B1) (11) 240423
(41) 2020 08 10
(51) H02K 15/04 (2006.01)
H02K 41/02 (2006.01)
(21) 428844 (22)
2019 02 07
(72) KUBLIN TOMASZ, Warszawa (PL); ORDYSZEWSKI ŁUKASZ,
Iłowo (PL); OLESZCZUK JAN, Kobyłka (PL)
(73)	HYPER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania uzwojenia silnika liniowego
(B1) (11) 240424
(41) 2020 09 21
(51) H03K 17/96 (2006.01)
(21) 429241 (22)
2019 03 12
(72) PIĄTEK PIOTR, Strzyżów (PL)
(73)	AVIMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krosno (PL)
(54) Przełącznik piezoelektryczny
(B1) (11) 240425
(41) 2021 02 08
(51) H03L 7/00 (2006.01)
G06F 1/12 (2006.01)
H03K 3/00 (2006.01)
(21) 430734 (22)
2019 07 26
(72) TRZASKOWSKI ZYGMUNT RAFAŁ, Droszków (PL);
ŻOŁYŃSKI JAROSŁAW, Zielona Góra (PL); RUTKOWSKI JAROSŁAW,
Wrocław (PL); MIELCAREK ARKADIUSZ, Zielona Góra (PL);
MIELNIK PIOTR, Białuń (PL); WĘGRZYN AGNIESZKA,
Zielona Góra (PL)
(73)	HERTZ SYSTEMS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(54) Układ do synchronizowania sygnałów czasowych z zewnętrznym wzorcem czasu i sposób synchronizowania sygnałów czasowych z zewnętrznym wzorcem czasu

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr
MKP
patentu

	Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01G 24/00 (2018.01)
A01N 43/08 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A23B 4/22 (2006.01)
A23B 4/023 (2006.01)
A23C 19/02 (2006.01)
A23C 19/084 (2006.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/155 (2016.01)
A23L 33/16 (2016.01)
A23L 33/175 (2016.01)
A23L 3/26 (2006.01)
A23L 3/3463 (2006.01)
A23L 5/20 (2016.01)
A23L 29/00 (2016.01)
A23N 12/02 (2006.01)
A23N 1/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
A62B 18/08 (2006.01)
A62B 18/00 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62B 7/00 (2006.01)
A62B 18/08 (2006.01)
A62B 18/00 (2006.01)
A62B 18/02 (2006.01)
A62B 7/00 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01J 23/02 (2006.01)
B01J 23/10 (2006.01)
B01J 23/34 (2006.01)
B01J 21/00 (2006.01)
B01J 27/00 (2006.01)
B01J 21/16 (2006.01)
B02C 17/18 (2006.01)
B02C 17/08 (2006.01)
B02C 23/00 (2006.01)
B03B 1/04 (2006.01)
B09B 3/21 (2022.01)
B09B 3/32 (2022.01)
B23D 59/02 (2006.01)
B24B 1/00 (2006.01)
B32B 7/02 (2019.01)
B32B 27/04 (2006.01)
B32B 3/10 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
B60L 5/36 (2006.01)
B60L 53/80 (2019.01)
B60M 5/00 (2006.01)
B60S 5/06 (2019.01)
B62D 33/04 (2006.01)
C01B 32/05 (2017.01)
C01B 13/32 (2006.01)
C01G 23/04 (2006.01)
C01G 31/02 (2006.01)
C02F 1/74 (2006.01)
C07C 29/56 (2006.01)
C07C 27/00 (2006.01)

240452
240443*
240443*
240450
240450*
240440
240440*
240440*
240440*
240440*
240440*
240447
240448
240448*
240448*
240427
240427*
240457
240457*
240449*
240436*
240437*
240433
240433*
240433*
240433*
240432
240432*
240432*
240432*
240446*
240446*
240446*
240446*
240438*
240438*
240439*
240429
240429*
240429*
240458
240451*
240451*
240459
240456
240453
240453*
240453*
240435*
240460
240431
240430
240431*
240431*
240458*
240446
240443
240443*
240426*
240438
240438*

C07C 29/56 (2006.01)
C07C 27/00 (2006.01)
C07C 69/608 (2006.01)
C07C 403/14 (2006.01)
C07C 255/34 (2006.01)
C07C 253/30 (2006.01)
C07C 67/14 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C08J 5/10 (2006.01)
C08L 101/14 (2006.01)
C09C 1/56 (2006.01)
C09J 5/02 (2006.01)
C09J 7/30 (2018.01)
C09J 163/00 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C10L 9/02 (2006.01)
C10L 5/04 (2006.01)
C10L 5/14 (2006.01)
C10L 5/02 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12N 15/75 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
C12N 1/21 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C12R 1/25 (2006.01)
C12R 1/125 (2006.01)
D06N 3/00 (2006.01)
D06N 3/06 (2006.01)
E03C 1/12 (2006.01)
E03C 1/28 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
F16L 55/07 (2006.01)
F23D 14/16 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
G01L 5/00 (2006.01)
G01L 3/00 (2006.01)
G01M 13/04 (2019.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/02 (2006.01)
G01R 31/50 (2020.01)
G01R 27/00 (2006.01)
G06F 1/12 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
H01L 31/0236 (2006.01)
H01L 31/0256 (2006.01)
H01M 10/06 (2006.01)
H01M 4/60 (2006.01)
H01M 10/08 (2006.01)
H02K 15/04 (2006.01)
H02K 41/02 (2006.01)
H03K 17/96 (2006.01)
H03K 3/00 (2006.01)
H03L 7/00 (2006.01)

240439
240439*
240449
240449*
240445
240445*
240436*
240437*
240436
240437
240445*
240444*
240444*
240458*
240453*
240453*
240453*
240445*
240458*
240451
240451*
240451*
240452*
240452*
240448*
240441
240441*
240441*
240452*
240450*
240441*
240444
240435
240421*
240421*
240426
240421
240434
240426*
240454
240454*
240422*
240422*
240422
240455
240455*
240430*
240455*
240425*
240428
240428*
240428*
240442
240442*
240442*
240423
240423*
240424
240425*
240425

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

240421
240422
240423
240424
240425
240426
240427
240428
240429
240430
240431
240432
240433
240434
240435
240436
240437
240438
240439
240440

2

E03F 5/04 (2006.01)
G01M 13/04 (2019.01)
H02K 15/04 (2006.01)
H03K 17/96 (2006.01)
H03L 7/00 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
A23N 12/02 (2006.01)
H01L 31/00 (2006.01)
B02C 17/18 (2006.01)
B60M 5/00 (2006.01)
B60L 53/80 (2019.01)
A62B 18/08 (2006.01)
A62B 18/08 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
D06N 3/06 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07C 29/56 (2006.01)
C07C 29/56 (2006.01)
A23C 19/02 (2006.01)

	Nr	Symbol
patentu
MKP
1

2

240441
240442
240443
240444
240445
240446
240447
240448
240449
240450
240451
240452
240453
240454
240455
240456
240457
240458
240459
240460

C12N 15/75 (2006.01)
H01M 10/06 (2006.01)
C01G 23/04 (2006.01)
D06N 3/00 (2006.01)
C07C 255/34 (2006.01)
C01B 13/32 (2006.01)
A23L 3/26 (2006.01)
A23L 3/3463 (2006.01)
C07C 69/608 (2006.01)
A23B 4/22 (2006.01)
C10L 5/04 (2006.01)
A01G 24/00 (2018.01)
B32B 7/02 (2019.01)
F23D 14/16 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
B24B 1/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
B03B 1/04 (2006.01)
B23D 59/02 (2006.01)
B60L 5/36 (2006.01)

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

08 12 2021
01 12 2021
24 10 2012
30 05 2018
14 07 2021
19 01 2022
03 11 2021
24 11 2021
04 08 2021
26 01 2022
15 09 2021
27 10 2021
29 12 2021
10 11 2021
01 09 2021
01 12 2021
22 09 2021
15 12 2021
09 03 2022
17 11 2021
17 11 2021
23 02 2022
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2274012
2274387
2274520
2274558
2539125
2539378
2539396
2539615
2542139
2542200
2542257
2542361
2542409
2542421
2543115
2544536

2020 02 18
2019 10 06
2019 03 25
2020 02 18
2020 02 18
2020 02 18
2020 03 27
2020 03 20
2020 03 30
2020 03 30
2020 03 03
2020 03 26
2020 02 18
2020 02 18
2020 02 28
2020 02 24
2020 02 18
2020 02 22
2020 02 28
2020 03 04
2020 03 01
2020 02 11
2020 03 04
2020 03 02
2020 02 28
2020 03 09

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

2544929
2544934
2547415
2547592
2547707
2547909
2548183
2548214
2549880
2552196
2552440
2552630
2552709
2552802
2552890
2552910
2552949
2552992
2553073
2556074
2560771
2562578
2566781
2567034
2614832
2622956
2628557
2662254
2662418
2664252
2666859
2670693
2671455
2675545
2677866
2678006
2678261
2678411
2678525
2678627
2680953
2681313
2681340
2682171
2683236

2020 03 08
2020 03 10
2020 03 08
2020 03 18
2020 03 18
2020 03 16
2020 03 18
2020 03 09
2020 03 09
2020 03 29
2020 03 29
2020 03 31
2020 03 29
2020 03 29
2020 03 30
2020 03 31
2020 03 30
2020 03 25
2020 03 25
2020 03 04
2020 03 23
2020 03 14
2020 03 11
2020 03 25
2020 02 12
2020 03 14
2020 02 17
2020 03 14
2019 05 11
2020 03 18
2020 03 30
2020 03 31
2020 02 01
2020 02 17
2020 02 22
2020 02 24
2020 02 27
2020 02 14
2020 02 23
2020 02 20
2020 03 01
2020 02 15
2020 03 01
2020 02 23
2020 03 07

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

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) 1682537 A. Wykreślono: SARcode Bioscience Inc., Brisbane, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Novartis AG, Bazylea,
Szwajcaria

(11) 1618809 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1912619 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1940344 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1909916 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 1978917 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2004196 A. Wykreślono: Vistakon Pharmaceuticals,
LLC, Jacksonville, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Johnson &
Johnson Vision Care, Inc., Jacksonville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2091503 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2227303 A. Wykreślono: Novasep Process, Pompey,
Francja Wpisano: Novasep Process Solutions, Saint-Maurice-de-Beynost, Francja
(11) 2352921 A. Wykreślono: Marzocchi Pompe S.p.a., Casalecchio Di Reno, Włochy Wpisano: MARZOCCHI POMPE S.P.A., Zola
Predosa, Włochy
(11) 2310437 A. Wykreślono: PURAC Biochem BV, Gorinchem, Holandia; Sulzer Chemtech AG, Winterthur, Szwajcaria Wpisano: Sulzer Management AG, Winterthur, Szwajcaria; PURAC Biochem BV, Gorinchem, Holandia
(11) 2337704 A. Wykreślono: C. Rob. Hammerstein GmbH &
Co. Kg, Solingen, Niemcy Wpisano: Johnson Controls Metals and
Mechanisms GmbH & Co. KG, Solingen, Niemcy
(11) 2337704 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals and
Mechanisms GmbH & Co. KG, Solingen, Niemcy Wpisano: Johnson
Controls Metals and Mechanisms Ltd. & Co. KG, Solingen, Niemcy
(11) 2337704 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals and
Mechanisms Ltd. & Co. KG, Solingen, Niemcy Wpisano: Adient Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
(11) 2437754 A. Wykreślono: Laboratorios Ovejero, S.A.,
León, Hiszpania Wpisano: CENTAMUNE, S.L., Madryt, Hiszpania
(11) 2444079 A. Wykreślono: SARcode Bioscience Inc., Brisbane, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Novartis AG, Bazylea,
Szwajcaria
(11) 2581673 A. Wykreślono: METRONA WÄRMEMESSER
UNION GMBH, München, Niemcy Wpisano: METRONA Union
GmbH, Monachium, Niemcy
(11) 2704895 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2673492 A. Wykreślono: Briggs & Stratton Corporation, Wauwatosa, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: BRIGGS &
STRATTON, LLC, Wauwatosa, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2726705 A. Wykreślono: Evolution Well Services, LLC,
The Woodlands, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Typhon
Technology Solutions, LLC, The Woodlands, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 2773739 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2719861 A. Wykreślono: White Drive Products, Inc.,
Hopkinsville, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Danfoss Power
Solutions Hopkinsville, LLC, Ames, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2719861 A. Wykreślono: Danfoss Power Solutions Hopkinsville, LLC, Ames, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Danfoss
Power Solutions (US) Company, Ames, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2953617 A. Wykreślono: Hermes Arzneimittel GmbH,
Pullach, Niemcy Wpisano: HERMES PHARMA GmbH, Pullach, Niemcy
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(11) 2983650 A. Wykreślono: Hermes Arzneimittel GmbH,
Pullach, Niemcy Wpisano: HERMES PHARMA GmbH, Pullach, Niemcy
(11) 2999551 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2859237 A. Wykreślono: Marzocchi Pompe S.p.a., Casalecchio Di Reno, Włochy Wpisano: MARZOCCHI POMPE S.P.A., Zola
Predosa, Włochy
(11) 3013931 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2946811 A. Wykreślono: Fläkt Woods AB, Jönköping,
Szwecja Wpisano: FläktGroup Sweden AB, Jönköping, Szwecja
(11) 3042648 A. Wykreślono: Hermes Arzneimittel GmbH,
Pullach, Niemcy Wpisano: HERMES PHARMA GmbH, Pullach, Niemcy
(11) 3157506 A. Wykreślono: Hermes Arzneimittel GmbH,
Pullach, Niemcy Wpisano: HERMES PHARMA GmbH, Pullach, Niemcy
(11) 3167694 A. Wykreślono: FGV Cambridge Nanosystems
Limited, Cambridge, Wielka Brytania Wpisano: Cambridge Nanosystems Limited, Cambridge, Wielka Brytania
(11) 3167694 A. Wykreślono: Cambridge Nanosystems Limited, Cambridge, Wielka Brytania Wpisano: Levidian Nanosystems
Limited, Cambridge, Wielka Brytania
(11) 3177689 A. Wykreślono: Unilever NV, Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
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(11) 3218532 A. Wykreślono: Ineos Technologies SA, Rolle,
Szwajcaria Wpisano: INEOS TECHNOLOGIES LIMITED, Jersey, Wielka Brytania
(11) 3211578 A. Wykreślono: Alibaba Group Holding Limited, George Town, Kajmany Wpisano: Advanced New Technologies
Co., Ltd., George Town, Kajmany
(11) 3045030 A. Wykreślono: Briggs & Stratton Corporation, Wauwatosa, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: BRIGGS &
STRATTON, LLC, Wauwatosa, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3150209 A. Wykreślono: Vistakon Pharmaceuticals,
LLC, Jacksonville, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Johnson &
Johnson Vision Care, Inc., Jacksonville, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3248364 A. Wykreślono: Smartpipe Technologies Ltd,
London, Wielka Brytania Wpisano: Novatiq Technologies Limited,
Cwmbran, Wielka Brytania
(11) 3480287 A. Wykreślono: Dalli-Werke GmbH & Co. KG,
Stolberg, Niemcy Wpisano: Traxer GmbH, Monachium, Niemcy
(11) 3423558 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3504312 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia

Nr 14/2022
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

Prawa ochronne
na wzory użytkowe
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 492 do nr 72 502)

(Y1) (11) 72492
(41) 2020 08 10
(51) A61H 15/00 (2006.01)
A61H 15/02 (2006.01)
A63B 23/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
(21) 128008
(22) 2019 02 01
(72) ROSIEWICZ MACIEJ, Kalisz (PL)
(73) ROSIEWICZ MACIEJ, Kalisz (PL)
(54) Wałek do masażu i akupresury
(Y1) (11) 72497
(41) 2021 11 02
(51) B02C 18/18 (2006.01)
B02C 18/20 (2006.01)
A22C 5/00 (2006.01)
A47J 43/04 (2006.01)
(21) 129143
(22) 2020 04 27
(72) IKER MIROSŁAW, Żary (PL); LEWANDOWSKI ALBERT,
Zielona Góra (PL)
(73) IKER MIROSŁAW F.P.H.U. IKER, Żary (PL)
(54)	Nóż do kutra misowego
(Y1) (11) 72494
(41) 2021 06 28
(51) B60R 11/02 (2006.01)
(21) 128817
(22) 2019 12 19

(72) WENDEKER MICHAŁ WIKTOR, Warszawa (PL); BIAŁY MICHAŁ,
Lublin (PL)
(73) VERS PRODUKCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Obudowa sterownika paneli fotowoltaicznych
(Y1) (11) 72498
(41) 2021 10 25
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
(21) 129136
(22) 2020 04 24
(72)	GWIOŹDZIK RYSZARD, Katowice (PL); PEŁKA ALEKSANDER,
Tychy (PL); MARZEC TOMASZ, Mikołów (PL); SIEDLACZEK
PRZEMYSŁAW, Chorzów (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54)	Spawany maszt sygnalizatora kolejowego
(Y1) (11) 72499
(41) 2019 05 20
(51) E04C 3/07 (2006.01)
E04C 3/06 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
F16S 1/00 (2006.01)
(62) 423428
(21) 129861
(22) 2017 11 14
(72) PACZOS PIOTR, Poznań (PL); SMYCZYŃSKI MIKOŁAJ JAN,
Krotoszyn (PL); GRENDA MICHAŁ, Piła (PL); NIKITIUK GRZEGORZ,
Bielsk Podlaski (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Cienkościenna belka o przekroju ceowym z zagiętym środnikiem
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(Y1) (11) 72500
(41) 2019 05 20
(51) E04C 3/07 (2006.01)
E04C 3/06 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
F16S 1/00 (2006.01)
(62) 423432
(21) 129867
(22) 2017 11 14
(72) PACZOS PIOTR, Poznań (PL); SMYCZYŃSKI MIKOŁAJ JAN,
Krotoszyn (PL); GRENDA MICHAŁ, Piła (PL); NIKITIUK GRZEGORZ,
Bielsk Podlaski (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Cienkościenna belka o przekroju ceowym z zagiętym środnikiem
(Y1) (11) 72502
(41) 2019 06 03
(51) E04D 3/16 (2006.01)
E04D 3/363 (2006.01)
E04D 3/3645 (2006.01)
E04D 1/34 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)
(21) 126913
(22) 2017 12 28
(30) PCT/FI2017/050796
2017 11 20
WO
(72) TUPALA MARKUS, Helsinki (FI); HUOPANA TUOMO,
Helsinki (FI); GOLCZYŃSKI TOMASZ, Żyrardów (PL);
SOBOŃ TOMASZ, Żyrardów (PL); FALEK PRZEMYSŁAW,
Żyrardów (PL); PUCEK GRZEGORZ, Żyrardów (PL); DYDA MICHAŁ,
Żyrardów (PL); ORZECHOWSKI MIROSŁAW, Żyrardów (PL)
(73) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki (FI)
(54) Panel dachowy do montażu zstępującego
(Y1) (11) 72495
(41) 2021 03 08
(51) E05D 13/00 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
(21) 128496
(22) 2019 08 22
(72) PĘDZISZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); NADOLSKI JANUSZ,
Warszawa (PL); DOBKOWSKI KRZYSZTOF, Legionowo (PL)
(73) MANTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wózek lizakowy ażurowy
(Y1) (11) 72493
(41) 2021 03 08
(51) E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/663 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 128513
(22) 2019 08 26
(72)	NOWAK MICHAŁ MACIEJ, Warszawa (PL)
(73)	GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Profil ościeżnicowy do montażu drzwi szklanych
(Y1) (11) 72501
(41) 2021 08 09
(51) F24F 3/16 (2021.01)
A47B 77/04 (2006.01)
A47B 97/00 (2006.01)
(21) 129197
(22) 2020 05 08
(30) 2001202
2020 02 07
FR
(72) CHATENET STÉPHANE, Elancourt (FR)
(73)	AIRINSPACE S.E., Elancourt (FR)
(54) Mebel do oczyszczania powietrza
(Y1) (11) 72496
(41) 2019 06 03
(51) F24H 1/40 (2006.01)
F23B 50/12 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F28F 1/04 (2006.01)
F23B 80/02 (2006.01)
(62) 423553

(21) 130156
(22) 2017 11 23
(72) ORSZULIK EUGENIUSZ, Katowice (PL); SEMRAU PRZEMYSŁAW,
Staszów (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Kocioł na paliwa stałe

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

	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A22C 5/00 (2006.01)
A47B 77/04 (2006.01)
A47B 97/00 (2006.01)
A47J 43/04 (2006.01)
A61H 15/00 (2006.01)
A61H 15/02 (2006.01)
A63B 23/02 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
B02C 18/18 (2006.01)
B02C 18/20 (2006.01)
B60R 11/02 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E04C 3/32 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E04C 3/06 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E04C 3/06 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 2/30 (2006.01)

72497*
72501*
72501*
72497*
72492
72492*
72492*
72492*
72497
72497*
72494
72498
72498*
72499
72499*
72499*
72500
72500*
72500*
72502*

E04D 3/16 (2006.01)
E04D 3/363 (2006.01)
E04D 3/3645 (2006.01)
E04D 1/34 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E05D 13/00 (2006.01)
E05D 15/06 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/663 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
F16S 1/00 (2006.01)
F16S 1/00 (2006.01)
F23B 50/12 (2006.01)
F23B 80/02 (2006.01)
F24F 3/16 (2021.01)
F24H 1/40 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F28F 1/04 (2006.01)

72502
72502*
72502*
72502*
72498*
72495
72495*
72495*
72493
72493*
72493*
72499*
72500*
72496*
72496*
72501
72496
72496*
72496*

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

1

2

1

2

72492
72493
72494
72495
72496
72497

A61H 15/00 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
B60R 11/02 (2006.01)
E05D 13/00 (2006.01)
F24H 1/40 (2006.01)
B02C 18/18 (2006.01)

72498
72499
72500
72501
72502

E02D 27/42 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
F24F 3/16 (2021.01)
E04D 3/16 (2006.01)
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

(54)	Etykieta
(55)

Udzielone prawa
(od nr 27 822 do nr 27 829)

(51) 19-08
(11) 27822
(22) 2021 11 24
(21) 30340
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54)	Etykieta
(55)
(51) 26-05
(11) 27824
(22) 2021 11 27
(21) 30346
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś (PL)
(72)	SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Komplet lamp
(55)

(51) 19-08
(11) 27823
(22) 2021 11 24
(21) 30341
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA

(51) 26-05
(11) 27825
(22) 2021 11 27
(21) 30347
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś (PL)
(72)	SOSNOWSKI STANISŁAW
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(54) Komplet lamp
(55)

(54) Budynek
(55)

(51) 26-05
(11) 27826
(22) 2021 11 27
(21) 30348
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś (PL)
(72)	SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Komplet lamp
(55)

(51) 25-03
(11) 27829
(22) 2021 10 26
(21) 30253
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(72)	LIPOWICZ-BUDZYŃSKA ALINA, WYSOTA GABRIELA,
LEWANDOWSKA ALEKSANDRA
(54) Budynek
(55)

(51) 15-03
(11) 27827
(22) 2021 12 13
(21) 30376
(73) DZIEKAN MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE ROLMAPOL, Słupia (PL)
(72) DZIEKAN MARCIN
(54)	Głębosz do współpracy z ciągnikami małej mocy
(55)

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 11177 A. Wykreślono: REPUBLIC TOBACCO L.P., GLENVIEW,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC BRANDS L.P.,
Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki

(51) 25-03
(11) 27828
(22) 2021 10 26
(21) 30252
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(72)	LIPOWICZ-BUDZYŃSKA ALINA, PAŃCZYK BARBARA,
SĄDEJ ALEKSANDRA

(11) 12042 A. Wykreślono: REPUBLIC TOBACCO L.P., GLENVIEW,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC BRANDS L.P.,
Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 12333 A. Wykreślono: REPUBLIC TOBACCO L.P., GLENVIEW,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC BRANDS L.P.,
Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 13085 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
Wpisano: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko,
Polska 367883417
(11) 13085 A. Wykreślono :GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: GORGIEL
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
(11) 13086 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
Wpisano: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko,
Polska 367883417
(11) 13086 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: GORGIEL
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417
(11) 13964 A. Wykreślono: REPUBLIC TOBACCO L.P., GLENVIEW,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC BRANDS L.P.,
Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 16005 A. Wykreślono: REPUBLIC TOBACCO L.P., GLENVIEW,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC BRANDS L.P.,
Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 16056 A. Wykreślono: REPUBLIC TOBACCO L.P., GLENVIEW,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC BRANDS L.P.,
Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 18676 A. Wykreślono: REPUBLIC TOBACCO L.P., GLENVIEW,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC BRANDS L.P.,
Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 20204 A. Wykreślono: REPUBLIC TOBACCO L.P., GLENVIEW,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC BRANDS L.P.,
Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 21599 A. Wykreślono: REPUBLIC TOBACCO L.P., GLENVIEW,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: REPUBLIC BRANDS L.P.,
Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 24643 A. Wykreślono: KATARZYNA GOZDECKA, Krasnystaw, Polska Wpisano: KATARZYNA BOROWSKA, Krasnystaw, Polska

Rejestracja międzynarodowa
uznana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę rejestracji
międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru,
rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 23-03 (11) DM/215 959 (15) 18.08.2021 (45) 18.02.2022
(73) Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid (DE)
(54) 1.-4. Sprzęt grzewczy
(55)

(11) 18283 A. Wykreślono: POZNAŃSKA PALARNIA KAWY
ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 630237800 Wpisano: ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo, Polska
630237800
(11) 18284 A. Wykreślono: POZNAŃSKA PALARNIA KAWY
ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,Poznań,
Polska 630237800 Wpisano: ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo, Polska
630237800
(11) 18528 A. Wykreślono: POZNAŃSKA PALARNIA KAWY
ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 630237800 Wpisano: ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo, Polska
630237800
(11) 18529 A. Wykreślono: POZNAŃSKA PALARNIA KAWY
ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań,
Polska 630237800 Wpisano: ASTRA COFFEE AND MORE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starczanowo, Polska
630237800
(11) 18634 A. Wykreślono: GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko, Polska
970032090 Wpisano: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
(11) 18634 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
Wpisano: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko,
Polska 367883417
(11) 18634 A. Wykreślono: GORGIEL GROUP GORGIEL PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417 Wpisano: GORGIEL
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, Polska 367883417

(51) 26-01 (11) DM/216 181 (15) 24.08.2021 (45) 25.02.2022
(73) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu «Decoflex»,
ul. Nesvizhskaya, d. 30, pom. 1-12, Minskaya obl., 222603 Nesvizh (BY)
(54) 1.-4. Znicze nagrobne
(55)
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(51) 02-04 (11) DM/217 831 (15) 26.08.2021 (45) 04.03.2022
(73) Timothy Robert DeGraff, 2433 2nd Ave.,
95818 Sacramento, CA (US)
(54) 1.-2. Buty narciarskie zjazdowe
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

(111) 349632
(220) 2019 11 26
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 24
(732) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pulsdnia.pl
(540)

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 349 631 do nr 349 847)

(111) 349631
(220) 2021 08 26
(151) 2022 01 12
(441) 2021 09 20
(732)	SPADŁO DAWID, Starachowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fit&gym
(540)

(210) 507260

(210) 533160

(531) 02.01.01, 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze,
41 Trening osobisty [szkolenie], Treningi zdrowotne i treningi fitness,
Usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], 44 Doradztwo dietetyczne, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Usługi fizjoterapii.

(591) czerwony, niebieski, jasnoczerwony, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.22, 24.17.02
(510), (511) 38 udostępnianie i prowadzenie internetowych portali
komunikacyjnych, informacyjnych i społecznościowych, prowadzenie i obsługa forów internetowych, udostępnianie, prowadzenie
i obsługa forów dyskusyjnych on-line, udostępniania i rozpowszechniania na portalu programów, informacji, wiadomości, aktualności,
ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii, usługi interaktywnego, elektronicznego i audiowizualnego komunikowania się i przekazywania
informacji na odległość, łączność elektroniczna, transmisje internetowe, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie informacji oraz danych przy pomocy komputera, zapewnianie dostępu przez Internet
do baz danych, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi agencji
informacyjnych w zakresie wiadomości i aktualności, informacja
o powyższych usługach, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych.
(111) 349633
(220) 2019 11 26
(151) 2020 10 12
(441) 2020 02 10
(732) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 507281
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(540) (znak słowny)
(540) pulsdnia.pl
(510), (511) 38 udostępnianie i prowadzenie internetowych portali
komunikacyjnych, informacyjnych i społecznościowych, prowadzenie i obsługa forów internetowych, udostępnianie, prowadzenie
i obsługa forów dyskusyjnych on-line, udostępniania i rozpowszechniania na portalu programów, informacji, wiadomości, aktualności,
ogłoszeń, reklam, filmów, fotografii, usługi interaktywnego, elektronicznego i audiowizualnego komunikowania się i przekazywania
informacji na odległość, łączność elektroniczna, transmisje internetowe, usługi poczty elektronicznej, przesyłanie informacji oraz danych przy pomocy komputera, zapewnianie dostępu przez Internet
do baz danych, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi agencji
informacyjnych w zakresie wiadomości i aktualności, informacja
o powyższych usługach, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, zapewnianie dostępu do baz danych.
(111) 349634
(220) 2019 12 02
(210) 507474
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Reporterzy. Z życia wzięte
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 16
materiały biurowe, materiały drukowane, książki, komiksy, 21 kubki,
w tym kubki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane,
kubki papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim rękawem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry karciane, gry mechaniczne, gry losowe,
gry fabularne, 35 reklama towarów i usług za pomocą jakichkolwiek
sposobów i środków komunikacji, z wykorzystaniem wszelkich nośników informacji, sprzedaż hurtowa i detaliczna niżej wymienionych
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:
kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe,
pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki,
odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria skórzana,
materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria
sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki,
zegary ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane
i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki
i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki,
bezrękawniki, bluzy, t-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski,
kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, z myślą o osobach trzecich
tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, 38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie
i rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, obsługę przekazu dźwięku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe,
komunikację przez terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne, techniczne zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi, transmisję radiową i telewizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali oraz pokazów, usługa polegająca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzia-

nych, w tym nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub
transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie czasu
dostępu do światowej sieci, usługi ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki i stylu życia, usługi poczty elektronicznej,
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie dostępu do baz danych, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, prowadzenie portalu internetowego, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji informacyjnych polegające na zbieraniu
i rozpowszechnianiu informacji dotyczących wydarzeń w kraju
i na świecie, usługi VOD, w tym świadczone przez kanały dystrybucji
takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję hybrydową (Connected TV) i aplikacje mobile (smartfony, tablety), 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 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, wynajem miejsca na strony www,
dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia
i rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie organizowania zawartych w tej klasie imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
nagrań dźwiękowych i treści multimedialnych, z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi
organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów,
konkursów i koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, usługi
produkcji i montażu filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu,
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi świadczone przez studia filmowe i studia nagrań, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku na znanych w stanie techniki nośnikach informacji, usługi organizowania
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym konkursów
za pośrednictwem sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, programów rozrywkowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, usługi agencji informacyjnych o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych i rekreacji,
ww. usługi prowadzone, gdzie to możliwe, również za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line,
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4
ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek magazynów, czasopism, gazet i innych materiałów drukowanych niereklamowych, w tym w formie elektronicznej,
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udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie,
prowadzenie bibliotek. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 349635
(220) 2019 12 02
(210) 507479
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
STUDIO A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Reporterzy Z życia wzięte
(540)

(591) niebieski, czarny, biały, fioletowy, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 16.03.01
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 16
materiały biurowe, materiały drukowane, książki, komiksy, 21 kubki,
w tym kubki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane,
kubki papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim rękawem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry karciane, gry mechaniczne, gry losowe, gry
fabularne, 35 reklama towarów i usług za pomocą jakichkolwiek sposobów i środków komunikacji, z wykorzystaniem wszelkich nośników
informacji, sprzedaż hurtowa i detaliczna niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym: kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe, pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe,
podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki, odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria skórzana, materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, zegary
ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki
i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany,
worki żeglarskie, produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki,
bezrękawniki, bluzy, T-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski,
kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, z myślą o osobach trzecich
tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym,
38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie i rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, obsługę przekazu dźwięku i obrazu,
obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe, komunikację przez
terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne,
techniczne zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi, transmisję
radiową i telewizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych,
rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali oraz pokazów, usługa polegająca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/
lub obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów satelitarnych,
łączy światłowodowych i linii miedzianych, w tym nadawanie przez
Internet, usługi w zakresie odbioru lub transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystu-
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jących energię elektromagnetyczną, wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, usługi ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych, dźwiękowych
i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki
i stylu życia, usługi poczty elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie dostępu do baz danych, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, prowadzenie portalu internetowego, udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i wideokonferencji, usługi
agencji informacyjnych polegające na zbieraniu i rozpowszechnianiu
informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, usługi VOD,
w tym świadczone przez kanały dystrybucji takie, jak set-top-box,
strony internetowe, telewizję hybrydową (Connected TV) i aplikacje
mobile (smartfony, tablety), 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 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, wynajem miejsca na strony www, dostarczanie
dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak również umożliwianie
dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi
w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie organizowania
zawartych w tej klasie imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, nagrań dźwiękowych i treści multimedialnych, z wykorzystaniem wszystkich metod
słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, dla celów
edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi organizowania,
prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów, konkursów
i koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, usługi produkcji
i montażu filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi świadczone
przez studia filmowe i studia nagrań, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku na znanych
w stanie techniki nośnikach informacji, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym konkursów za pośrednictwem sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, programów rozrywkowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, usługi
agencji informacyjnych o rozrywce, edukacji, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych i rekreacji, ww. usługi prowadzone, gdzie to możliwe, również za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line
nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line, produkcja filmów
innych niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów,
gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę,
usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video,
dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez
Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek magazynów, czasopism, gazet i innych materiałów drukowanych niereklamowych, w tym w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie, prowadzenie bibliotek.
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 349636
(220) 2020 01 20
(210) 509220
(151) 2020 10 13
(441) 2020 04 14
(732) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) puls senior
(510), (511) 9 programy telewizyjne i filmy utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach
multimedialnych, zapisane nośniki obrazu, dźwięku i informacji, 16
materiały biurowe, materiały drukowane, książki, komiksy, 21 kubki,
w tym kubki porcelanowe, szklane, plastikowe, ceramiczne, gliniane,
kubki papierowe, 25 odzież, w tym koszulki z krótkim lub długim rękawem, koszulki polo, bluzy sportowe, bluzy dresowe, koszule, obuwie,
nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, w tym gry planszowe, gry towarzyskie, gry elektroniczne, gry karciane, gry mechaniczne, gry losowe,
gry fabularne, 35 reklama towarów i usług za pomocą jakichkolwiek
sposobów i środków komunikacji, z wykorzystaniem wszelkich nośników informacji, sprzedaż hurtowa i detaliczna niżej wymienionych
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:
kosmetyki, wody perfumowane i perfumy, akcesoria samochodowe,
pamięci pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, myszy komputerowe, podkładki pod myszy komputerowe, kalkulatory, radioodbiorniki,
odtwarzacze płyt kompaktowych, DVD i kaset, galanteria skórzana,
materiały papiernicze oraz akcesoria szkolne i biurowe, akcesoria
sportowe i turystyczne, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki,
zegary ścienne, zegarki, budziki, breloczki do kluczy [kółka do kluczy
z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], konstrukcje dmuchane
i balony, baloniki, banery, flagi, bombki, znaczki z logo, krzesełka, kosmetyczki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, kubki, karafki, kieliszki
i szklanki, otwieracze do butelek, termosy, wyroby ze szkła i porcelany, worki żeglarskie, produkty z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych: ręczniki, chorągiewki, flagi, apaszki jedwabne, bandanki,
bezrękawniki, bluzy, T-shirty, kurtki, rękawiczki, czapki, daszki, paski,
kapelusze, koszulki polo, krawaty, szale, szaliki, t-shirty, maskotki, latawce, zabawki, słodycze, napoje, torciki, z myślą o osobach trzecich
tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu
w dobrych warunkach, usługi wyselekcjonowania wyżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, 38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie
i rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów
dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, obsługę przekazu dźwięku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych-Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe,
komunikację przez terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne, techniczne zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi, transmisję radiową i telewizyjną, w tym z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali oraz pokazów, usługa polegająca na emisji radiowej i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych i linii miedzianych, w tym nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub
transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie czasu
dostępu do światowej sieci, usługi ogłoszeń elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu wiadomości bieżących, hobby, rozrywki i stylu życia, usługi poczty elektronicznej,
udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych, przydzielanie dostępu do baz danych, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www, prowadzenie portalu internetowego, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji informacyjnych polegające na zbieraniu
i rozpowszechnianiu informacji dotyczących wydarzeń w kraju
i na świecie, usługi VOD, w tym świadczone przez kanały dystrybucji
takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję hybrydową (Connected TV) i aplikacje mobile (smartfony, tablety), usługi telekomuni-

kacyjne 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 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, wynajem miejsca na strony www,
dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w Internecie, zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network) jak również umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci,
umożliwianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów
i portali internetowych, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia
i rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie
wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie organizowania zawartych w tej klasie imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
nagrań dźwiękowych i treści multimedialnych, z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, dla celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi
organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów,
konkursów i koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, usługi
produkcji i montażu filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu,
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi świadczone przez studia filmowe i studia nagrań, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku na znanych w stanie techniki nośnikach informacji, usługi organizowania
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym konkursów
za pośrednictwem sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, programów rozrywkowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania scenariuszy, usługi agencji informacyjnych o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych i rekreacji,
ww. usługi prowadzone, gdzie to możliwe, również za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier on-line,
produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja, obsługa i prezentacja konkursów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie
z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4
ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze:
publikowanie książek magazynów, czasopism, gazet i innych materiałów drukowanych niereklamowych, w tym w formie elektronicznej,
udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi obsługi technicznej
i organizacyjnej produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi reporterskie,
prowadzenie bibliotek.

(111) 349637
(220) 2020 06 23
(210) 515052
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732)	LOVE CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LOVE CATERING
(510), (511) 39 dostarczanie żywności przez restauracje, dostawa
żywności, dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, usługi w zakresie dostarczania żywności, 41 prowadzenie zajęć
w zakresie ćwiczeń fizycznych, sport i fitness, szkolenia dla personelu w zakresie technologii i żywności, szkolenia w zakresie cateringu, szkolenia w zakresie obchodzenia się z jedzeniem, szkolenia
z prezentacji żywności, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, udzie-
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lanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej on-line, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi edukacyjne związane z technologią
żywności, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness], usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], zajęcia w zakresie ćwiczeń fizycznych, 43
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, imprezy firmowe[zapewnianie jedzenia i napojów], informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków, katering obejmujący żywność
i napoje dla instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe,
kontraktowe usługi w zakresie żywności, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizacja przyjęć
weselnych [żywność i napoje], przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków i napojów, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność
i napoje, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracyjne,
usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem mebli, bielizny
stołowej, serwisów stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, 44 doradztwo dietetyczne, doradztwo medyczne w zakresie
redukcji masy ciała, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, udzielanie informacji na temat
poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji
żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej do redukcji masy
ciała do celów medycznych, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, usługi dietetyków.

(111) 349638
(220) 2020 07 13
(210) 516032
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) POCHOJKA MARCIN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACOWNIA ZDROWIA TWOJE ZDROWIE NASZĄ PASJĄ
(540)

(591) zielony, niebieski, biały, szaty
(531) 29.01.14, 02.09.15, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01
(510), (511) 44 akupunktura, chiropraktyka, fizjoterapia, masaż, masaż
sportowy, masaż tkanek głębokich, naprapatia, osteopatia, rehabilitacja fizyczna, usługi fizjoterapii, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka
zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, masaż sportowy, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, usługi medycyny alternatywnej,
usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi
w zakresie reiki, zabiegi terapeutyczne dla ciała, badanie sprawności
fizycznej, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, usługi paramedyczne, hydroterapia, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze i informacje w zakresie zdrowia, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie w zakresie
kontroli wagi ciała, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie
i nadzorowanie diet odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo żywieniowe, profe-
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sjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo
związane z dietą, świadczenie usług w zakresie programów odchudzających, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i żywieniowego, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywianiem,
usługi dietetyków, usługi doradcze dotyczące odżywiania, usługi
doradcze i konsultacje w zakresie odżywiania, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze związane z dietą, usługi
doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi
w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie odchudzania,
usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, doradztwo dietetyczne, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała.

(111) 349639
(220) 2020 12 18
(210) 522437
(151) 2021 05 19
(441) 2021 02 01
(732) POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLONIA KSP 1911 WARSZAWA
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 24.01.05, 24.01.13, 26.01.06, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty i artykuły higieniczne, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, 14 kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki
do nich z metali szlachetnych, przyrządy do mierzenia czasu z metali
szlachetnych, 16 materiały drukowane, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, papier i karton, 21 statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie,
przybory kosmetyczne i toaletowe, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 24 tkaniny, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, 25 odzież, nakrycia głowy, części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 32 napoje bezalkoholowe, piwo i produkty piwowarskie, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 349640
(220) 2020 08 11
(210) 517025
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) RATAJCZAK ANITA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Stara Zielarnia Anita Ratajczak
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, odżywcze suplementy diety, probiotyki (suplementy), przeciwutleniające suplementy diety, przeciwutleniające suplementy,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety, suplementy
diety dla ludzi, suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów
leczniczych, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy diety do kontroli cholesterolu,
suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, suplementy
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diety składające się z aminokwasów, suplementy diety składające się
z pierwiastków śladowych, suplementy diety składające się z witamin, suplementy diety składające się głównie z magnezu, suplementy diety składające się głównie z żelaza, suplementy diety składające
się głównie z wapnia, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, suplementy diety sporządzone głównie z witamin, suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, suplementy diety
w płynie, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety
z cynkiem, suplementy diety z kwasem foliowym, suplementy diety
z pszenicy, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety
zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające
kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy
diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające węgiel aktywny, suplementy
diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety zawierające pyłek sosnowy, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami
acai, suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, suplementy
do karm do celów weterynaryjnych, suplementy do pasz do celów
weterynaryjnych, suplementy odżywcze składające się z ekstraktów
z grzybów, suplementy odżywcze składające się głównie z magnezu,
suplementy odżywcze składające się głównie z wapnia, suplementy odżywcze składające się głównie z cynku, suplementy odżywcze
składające się głównie z żelaza, suplementy prebiotyczne, suplementy witaminowe do stosowania w dializie nerkowej, suplementy
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, suplementy z siarą,
suplementy z wapniem, suplementy ziołowe, suplementy ziołowe
w płynie, suplementy żywnościowe, tabletki zawierające wapń jako
suplementy diety, zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych
wymaganiach dietetycznych, zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone
lub zakonserwowane, zioła do palenia do celów medycznych, tradycyjne chińskie zioła lecznicze, leki ziołowe, leki wzmacniające, leki
weterynaryjne, leki stosowane w chorobach układu pokarmowego,
leki przeciwgrzybiczne, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwmigrenowe, leki przeciwnadciśnieniowe, leki przeciwpadaczkowe, leki
przeciwrakowe, leki przeciwskurczowe, leki do celów stomatologicznych, leki dla ludzi, leki cytostatyczne do celów medycznych, leki
antydepresyjne, leki antyalergiczne, leki do celów weterynaryjnych,
leki do wszczepiania, leki działające na autonomiczny układ nerwowy
do celów medycznych, leki hipoglikemizujące, leki homeopatyczne,
leki na alergię, leki na kiłę, leki pomocnicze [wspierające] do celów
medycznych, leki przeciw hipokalcemii poporodowej, leki przeciw
malarii, leki przeciw nowotworom, leki przeciw zakażeniom skóry, leki
przeciwarytmiczne, leki przeciwgorączkowe, leki przeciwgorączkowe
o działaniu uspokajającym, leki przeciwskurczowe, cholinolityczne,
leki przeciwtrądzikowe, leki przeciwwirusowe do leczenia HIV, leki
przeciwwirusowe do leczenia grypy, leki przeciwwymiotne do porannych nudności, leki przeciwzakaźne, leki przeciwzakrzepowe, leki
regulujące cykl miesiączkowy, leki sercowo-naczyniowe do stosowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego, leki sercowo-naczyniowe stosowaniu w leczeniu wstrząsów, leki sercowo-naczyniowe stosowane
w leczeniu arytmii, leki sercowo-naczyniowe stosowane w leczeniu
zastoinowej niewydolności serca (ZNS), leki sercowo-naczyniowe
stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej, leki sercowo-naczyniowe
stosowane w zawale mięśnia sercowego, leki seroterapeutyczne,
leki uśmierzające ból do celów weterynaryjnych, nieoczyszczone leki
w naturalnej formie, niesteroidowe leki przeciwzapalne, nośniki uwalniające leki w postaci rozpuszczalnych warstw ułatwiających uwalnianie preparatów farmaceutycznych, nośniki uwalniające leki ułatwiające uwalnianie preparatów farmaceutycznych, nośniki uwalniające leki
w postaci powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie preparatów
farmaceutycznych, opioidowe leki przeciwbólowe, sulfonamidy [leki],
35 usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży
produktów i świadczenia usług, udzielanie porad dla konsumentów
o produktach, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej suplementów diety dla ludzi i zwierząt, usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym,
usługi handlu detalicznego w zakresie produktów ogrodniczych,

usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi,
usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie kwiatów.

(111) 349641
(220) 2020 12 04
(210) 521746
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 23
(732) BIEŁKA JAKUB ASTA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ASTA
(510), (511) 40 ścinanie i obróbka drewna, obróbka drewna, piłowanie drewna, 44 chirurgia drzew, wynajem sprzętu do rolnictwa,
akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, sadzenie drzew, sadzenie
drzew ogrodowych.
(111) 349642
(220) 2021 02 01
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALERIC DESLO ACTIVE
(540)

(210) 523900

(591) biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające,
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne,
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
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poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 349643
(220) 2021 02 01
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALERIC SPRAY
(540)
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(540)

(210) 523902

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, biały, żółty, szary
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające,
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne,
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 349644
(220) 2021 02 01
(210) 523905
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APAP migrena

(591) biały, czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające,
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne,
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.
(111) 349645
(220) 2021 02 01
(210) 523910
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APAP migrena APAP M
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 25.05.01,
19.13.21, 01.15.03
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
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mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające,
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne,
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 349646
(220) 2020 06 22
(210) 515027
(151) 2021 01 21
(441) 2020 10 05
(732) DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łęczyca (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BESTERMINE
(510), (511) 5 preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty witaminowe i mineralne, 31 preparaty spożywcze dla
zwierząt, wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, mieszanki
paszowe dla zwierząt.

(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające,
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne,
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 349648
(220) 2021 02 01
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALERIC DESLO ACTIVE
(540)

(210) 523913

(111) 349647
(220) 2021 02 01
(210) 523911
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	APAP M
(540)

(591) biały, czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.14, 19.13.21

(591) biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, ciemnozielony,
różowy, fioletowy, zielony, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.19
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(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające,
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne,
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 349649
(220) 2021 02 01
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALERIC DESLO ACTIVE
(540)
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ny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty
bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające,
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne,
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 349650
(220) 2021 02 01
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALERIC DESLO ACTIVE
(540)

(210) 523915

(210) 523914

(591) biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski, ciemnozielony,
różowy, jasnoróżowy, żółty, fioletowy, zielony, czerwony
(531) 26.13.25, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higie-

(591) ciemnoniebieski, jasnoniebieski, jasnoróżowy, żółty,
ciemnożółty, biały
(531) 25.01.19, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, mianowicie: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty
do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, mianowicie: nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty
lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze, Preparaty witaminowe do celów medycznych, Minerały do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie, Suplementy diety, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety, Dietetyczne środki spożywcze
do celów medycznych, Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Produkty biobójcze do celów
medycznych, Preparaty biologiczne do celów medycznych, Produkty
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bakteriobójcze do celów medycznych, Szczepionki dla ludzi, Surowice, Produkty krwiopochodne, Preparaty biotechnologiczne do celów
medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Płyny farmaceutyczne, Kosmetyki
lecznicze, Żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Okłady do celów medycznych, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Preparaty weterynaryjne, Chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, Czopki lecznicze, Preparaty
enzymatyczne do celów leczniczych, Gumy do żucia do celów leczniczych, Napoje, zioła lecznicze, Napary lecznicze, Leki wzmacniające,
10 Wyroby medyczne, mianowicie aparaty i instrumenty medyczne,
Odzież medyczna, Artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, Protezy i sztuczne implanty, Okłady do podtrzymywania ciała, Okłady z lodu do leczenia obrażeń, Urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, Plastry chłodzące do celów medycznych,
Silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, Meble i pościel do celów
medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów.

(111) 349651
(220) 2021 02 09
(210) 524305
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOKOŁÓW EAT’N’GO KABANOSY WIEPRZOWE Z DODATKIEM
WOŁOWINY 100 g produktu uzyskanego z 162 g mięsa BEZ
DODATKU BARWNIKÓW I FOSFORANÓW WYSOKA ZAWARTOŚĆ
BIAŁKA
(540)

riałów naturalnych, syntetycznych, sztucznych i ich mieszanek jako
odzież, Okrycia wierzchnie, Palta, peleryny, płaszcze, kurtki, Kostiumy, Garnitury, Marynarki, Spodnie, Spódnice, Suknie, Sukienki, Bluzki, Swetry, Koszule, Koszulki T-shirt, Podkoszulki bez rękawów, Stroje
przeciwdeszczowe, Bluzy, Szlafroki, Szale, apaszki, Rękawiczki, Body,
Fartuch, Kombinezony, Nakrycia głowy: czapki, kapelusze, opaski,
berety, Ubrania dżersejowe, Kostiumy kąpielowe, Płaszcze kąpielowe, Podomki, Piżamy, Bielizna osobista, Obuwie: buty sportowe, buty
za kostkę, buty sznurowane, espadryle, kalosze, obuwie plażowe, Etole, Futra, Gorsety, Halki, półhalki, Kimona, Legginsy, Odzież z imitacji
skóry, Odzież lateksowa, Odzież haftowana, Odzież gotowa, Odzież
gimnastyczna, Wyroby pończosznicze, pończochy, Skarpetki, 35
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej prowadzone stacjonarnie jak
również w trybie on-line, przez strony internetowe, usługi sprzedaży
prowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
oraz usługi sprzedaży wysyłkowej, usługi sprzedaży przy wykorzystaniu katalogów sprzedaży, usługi teleshoppingu/ telemarketingu, homeshoppingu /door to door-towarów z branży odzieżowej – odzieży
wierzchniej wszelkiego rodzaju i przeznaczenia, odzieży sportowej,
ochronnej, bielizny, dodatków, obuwia, nakryć głowy, toreb, torebek,
koszyków, aktówek, portfeli, plecaków, parasoli, akcesoriów odzieżowych, dodatków ubraniowych, akcesoriów na klucze i karty kredytowe, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych.

(111) 349653
(220) 2021 04 27
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) PIETRUSZKA JACEK, Podegrodzie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FERROS
(540)

(210) 528130

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 28 Artykuły i sprzęt sportowy, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi.

(591) czerwony, ciemnoczerwony, żółty, szary, biały, jasnoszary,
zielony
(531) 05.01.01, 24.15.03, 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.17, 26.04.18, 26.11.03, 25.05.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.
(111) 349652
(220) 2021 04 07
(210) 527111
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732)	GAMATEX FASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Stare Bystre (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RITTA ROSSA
(510), (511) 18 Torebki damskie z materiałów skóropodobnych i materiałów tkanych oraz torebki dziane, Torby plażowe, Torby na kółkach, Plecaki, Paski skórzane [inne niż odzież], Parasole, Moleskin,
Etui na klucze, Etui na karty kredytowe (portfele), Aktówki, Wyroby
ze skóry i imitacji skóry: torebki, torby, torby turystyczne, portfele,
paski, teczki, torebki, torby, torby turystyczne, portfele, paski, teczki,
torebki/torby – wykonane ze skóry i imitacji skóry, Koszyki jako torby,
Artykuły reklamowe, mianowicie: torby reklamowe papierowe i foliowe, 25 Odzież damska, Wyroby dziane i tkane wykonane z mate-

(111) 349654
(220) 2021 04 30
(210) 528319
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 30
(732) BAJORSKI MACIEJ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HAZE LEMONADE
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Bezalkoholowy gazowany napój imbirowy, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje gazowane,
Bezalkoholowe napoje gazowane aromatyzowane herbatą, Bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, Bezalkoholowe napoje
niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne.
(111) 349655
(220) 2020 12 23
(210) 522597
(151) 2021 12 20
(441) 2021 09 06
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D & A FORUM DESIGNU I ARCHITEKTURY
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 25.05.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie imprez wystawienniczych w celach
handlowych i reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenia
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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) 349656
(220) 2021 07 19
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732)	NOWAK DAWID INKOD GROUP, Bytom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RAXCAR
(540)

(210) 531709
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należności i odzyskiwanie długów, Usługi w zakresie zarządzania
długami, Usługi związane z upadłością, Usługi w zakresie ściągania długów, Usługi w zakresie odzyskiwania posiadania, Faktoring,
Agencje windykacji należności, Usługi związane z niewypłacalnością, Windykacja należności i odzysk długu, Usługi agencji ściągania
wierzytelności, Usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachunków, Usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, Organizacja ściągania długów, Elektroniczne usługi windykacji
należności, Ściąganie należności i faktoring, Nabycie i przeniesienie
roszczeń pieniężnych, Świadczenie usług doradczych w zakresie
długów o zagrożonej spłacie, Usługi finansowe, mianowicie regulowanie długu, Konsultacje dla klientów w zakresie organizacji spłat
długów, Faktoring długów, Usługi ściągania należności, Usługi skupu
długów, Usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności, Monitoring wierzytelności.

(111) 349661
(220) 2021 06 02
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) ZALEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ABECADŁO inteligencji Emocjonalnej
(540)

(210) 529761

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi konserwacji i naprawy pojazdów silnikowych.
(111) 349657
(220) 2021 07 21
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ubezpieczenia mają adres-Unilink
(510), (511) 36 Ubezpieczenia.

(210) 531859

(111) 349658
(220) 2021 07 21
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) UNILINK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ubezpieczenia mają swój adres-Unilink
(510), (511) 36 Ubezpieczenia.

(210) 531875

(111) 349659
(220) 2021 08 05
(210) 532402
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732)	ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Grinner
(510), (511) 1 Produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty, 5 Środki grzybobójcze, chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.
(111) 349660
(220) 2021 08 09
(210) 532542
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) PROVENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PROVENIS
(510), (511) 35 Usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, Zarządzanie procesami biznesowymi, Zarządzanie procesami
biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, 36 Doradztwo w zakresie
długów, Usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, Usługi doradztwa
finansowego związane z niewypłacalnością, Odzyskiwanie zaległych
długów, Restrukturyzacja długów, Ściąganie długów, Skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, Usługi agencji faktoringowych, Usługi negocjacji w zakresie rozliczenia zobowiązań, Usługi związane z niewypłacalnością [finanse], Windykacja, Windykacja

(591) biały, żółty, zielony, jasnożółty, ciemnożółty, beżowy,
brązowy, czarny, fioletowy
(531) 02.05.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami
naukowymi, Usługi reklamowe związane z książkami, 41 Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
Organizacja konferencji edukacyjnych, Organizacja konkursów edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie
konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie konferencji dotyczących edukacji, Organizowanie seminariów dotyczących edukacji,
Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, Sympozja związane z edukacją, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Dostarczanie informacji edukacyjnych, Dostarczanie informacji
dotyczących edukacji, Edukacja dorosłych, Mentoring akademicki
na rzecz dzieci w wieku szkolnym, Nauczanie w zakresie zdrowia,
Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Świadczenie
usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Usługi nauczania w zakresie
metod pedagogicznych, Usługi kształcenia praktycznego, Coaching
w zakresie życia osobistego [life coaching], Wydawanie publikacji
medycznych, Publikacja i redagowanie książek, Publikowanie książek edukacyjnych, 44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Udzielanie
informacji z zakresu psychologii, Udzielanie informacji dotyczących
modyfikacji zachowania, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Usługi w zakresie oceny osobowości [usługi
w zakresie zdrowia psychicznego], Badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego].
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(111) 349662
(220) 2021 06 04
(210) 529810
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOKOŁÓW KABANOSY POLSKIE KIBICUJ Z SOKOŁOWEM!
185 G MIĘSA NA 100 G PRODUKTU źródło białka BEZ DODATKU
FOSFORANÓW
(540)

(540)

(591) żółty, czerwony, biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.05.03, 05.01.05, 05.07.02, 24.01.05,
25.01.01, 26.11.03, 27.07.01
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, kabanosy.

(591) zielony, złoty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.16, 05.03.11
(510), (511) 3 Mydła, Kosmetyki, Środki perfumeryjne, Olejki eteryczne, Płyny do pielęgnacji włosów, Środki do czyszczenia zębów,
Farby do włosów, Dezodoranty, Preparaty do rzęs, Pomadki, Szampony, Preparaty do polerowania, złuszczania, czyszczenia, 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność do celów medycznych, Substancje dietetyczne
do celów leczniczych, Suplementy diety, Olejki eteryczne, Plastry,
Materiały opatrunkowe, 35 Sprzedaż: roślin, płodów rolnych, artykułów spożywczych, napojów, tytoniu, alkoholi, suplementów diety,
leków, artykułów kosmetycznych, toaletowych, medycznych, artykułów budowlanych, maszyn rolniczych, urządzeń do upraw, siewu i sadzenia roślin, systemów irygacyjnych, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Reprezentowanie interesów osób trzecich, Usługi
agencji importowo-eksportowej, Usługi związane z propagowaniem
zachowań prozdrowotnych, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi w zakresie
reklamy, promocji i marketingu, Wydawanie, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, katalogów, prospektów, 44
Usługi medyczne, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, Działalność rolnicza w zakresie: przygotowania pól
do upraw, siewu i sadzenia, pielęgnowania, zraszania, opryskiwania
upraw, włączając usługi agrolotnicze, przycinania drzew owocowych
oraz winorośli, pielenia upraw, zbiorów, zwalczania szkodników
związanego z rolnictwem, utrzymanie terenów rolniczych w dobrym
stanie ekologicznym, eksploatację systemów irygacyjnych dla celów
rolniczych, wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

(111) 349663
(220) 2021 06 04
(210) 529811
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW SOKOŁOWSKIE RECEPTURY Szynka BABUNI
Rodzinna Tradycja PREMIUM QUALITY 100%
(540)

(111) 349665
(220) 2021 06 07
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) TECHNICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNICZNA
(540)

(591) żółty, czerwony, zielony, biały, czarny, złoty, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.01.05, 05.07.02, 08.05.01, 08.05.02, 24.01.05,
25.01.01, 02.07.10, 02.07.23, 05.09.24, 07.01.09, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, szynka.

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.12
(510), (511) 6 Konstrukcje stalowe, Konstrukcje metalowe, Prefabrykaty konstrukcji metalowych, 7 Pasy do przenośników, Przenośniki,
Bębny, Brzeszczoty do pił, Czopy, Czółenka, Diamenty szklarskie,
Dławnice, Drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów
do gier, Filtry, Formy, Garnki kondensacyjne, Głowice wiertarskie,
Koła szlifierskie, Korby, Krążki, Łańcuchy do podnośników, Łożyska,
Maźnice, Miechy, Młotki, Narzędzia, Noże, Ostrza, Pierścienie smarujące, Podajniki, Sita, Smarownice, Sprężyny, Stoły do pił, Szczotki, Szpule, Świdry wiertnicze, Tłoki, Uchwyty, Uchwyty do ostrzy,
Uchwyty wiertarskie.

(111) 349664
(220) 2021 05 25
(151) 2021 12 20
(441) 2021 09 06
(732)	ADG NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HEMPNOW

(111) 349666
(220) 2021 06 21
(210) 530565
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732)	STORM GRAY UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOVA

(210) 529416

(210) 529949
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(540)

(531) 03.07.05, 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza do systemów alarmowych, bezpieczeństwa, nadzoru, zapewniania bezpieczeństwa, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do monitoringu, urządzenia sztucznej inteligencji, systemy nadzoru wideo,
urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, obserwacyjne, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych, alarmy,
alarmy anty włamaniowe, urządzenia i oprogramowanie towarzyszące do systemów bezpieczeństwa, urządzenia do odtwarzania
i przechowywania danych, elektroniczne systemy bezpieczeństwa,
oprogramowanie, sprzęt komputerowy, kamery nadzorujące, urządzenia do monitoringu wizyjnego, kamery wideo przystosowane
do celów monitoringowych, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], roboty
do nadzoru bezpieczeństwa, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy i aparatura do zarządzania, monitorowania oraz kontroli sprzętu komputerowego
i miejsc, w tym terenów przemysłowych, terenów budowy, obiektów
handlowych i parków do aktywności, wszelkie produkty komputerowe związane wyłącznie z zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności budynków, instalacji i obiektów przemysłowych, części
składowe i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, 37 Montaż i naprawa wszelkich instalacji: alarmowych, przeciwpożarowych, telewizji przemysłowej,
kontroli dostępu, elektrycznych, nadzór budowlany, usługi instalacyjne w zakresie: sprzętu do monitorowania, oprogramowania komputerowego, urządzeń sztucznej inteligencji, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, konserwacja,
naprawa i utrzymanie każdego rodzaju urządzeń i sprzętu do monitorowania, wykrywania, bezpieczeństwa, alarmów, instalowanie,
konserwacja i naprawa alarmów, instalacja, konserwacja, naprawa
i serwisowanie sprzętu komunikacyjnego, urządzeń do sieci komunikacyjnych, telewizji przemysłowej, 38 Przesyłanie wiadomości
i wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, Komputerowe
przesyłanie wiadomości, danych i obrazów, Komputery-łączność poprzez terminale, Przesyłanie drogą radiową, Przesyłanie informacji,
danych i obrazów drogą telekomunikacyjną (Internet), 42 Monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie zabezpieczania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących,
przegląd urządzeń, usługi CCTV (telewizja przemysłowa), badanie
i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, programowanie komputerowe
w zakresie bezpieczeństwa mienia i osób, w szczególności budynków, instalacji i obiektów przemysłowych, konsultacje i ekspertyzy
w sprawach bezpieczeństwa informatycznego, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 45
Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring alarmów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi stróży nocnych, usługi
w zakresie ochrony, usługi monitoringu, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie ochrony, dozór
nocny, usługi strażników ochrony, usługi zabezpieczania budynków,
ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi
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kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, konsultacje dotyczące
zapobiegania pożarom i włamaniom, konsultacje związane z zarządzaniem w zakresie bezpieczeństwa, zarządzeniem systemami
alarmowymi i bezpieczeństwa oraz używaniem i zastosowaniem
oprogramowania do nich, usługi nadzorowania, inspekcji, ochrony
terenów i budynków, wypożyczanie urządzeń, maszyn do monitorowania i bezpieczeństwa, analizy nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, informacje i porady
w zakresie uprzednio wymienionych usług.

(111) 349667
(220) 2021 06 21
(210) 530566
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732)	STORM GRAY UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SGU
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 24.01.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza do systemów alarmowych, bezpieczeństwa, nadzoru, zapewniania bezpieczeństwa, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do monitoringu, urządzenia sztucznej inteligencji, systemy nadzoru wideo,
urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, obserwacyjne, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych, alarmy,
alarmy anty włamaniowe, urządzenia i oprogramowanie towarzyszące do systemów bezpieczeństwa, urządzenia do odtwarzania
i przechowywania danych, elektroniczne systemy bezpieczeństwa,
oprogramowanie, sprzęt komputerowy, kamery nadzorujące, urządzenia do monitoringu wizyjnego, kamery wideo przystosowane
do celów monitoringowych, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], roboty
do nadzoru bezpieczeństwa, urządzenia technologii informacyjnej
i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy i aparatura do zarządzania, monitorowania oraz kontroli sprzętu komputerowego
i miejsc, w tym terenów przemysłowych, terenów budowy, obiektów
handlowych i parków do aktywności, wszelkie produkty komputerowe związane wyłącznie z zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności budynków, instalacji i obiektów przemysłowych, części
składowe i akcesoria do wyżej wymienionych towarów, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, 37 Montaż i naprawa wszelkich instalacji: alarmowych, przeciwpożarowych, telewizji przemysłowej,
kontroli dostępu, elektrycznych, nadzór budowlany, usługi instalacyjne w zakresie: sprzętu do monitorowania, oprogramowania komputerowego, urządzeń sztucznej inteligencji, urządzeń do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, konserwacja,
naprawa i utrzymanie każdego rodzaju urządzeń i sprzętu do monitorowania, wykrywania, bezpieczeństwa, alarmów, instalowanie,
konserwacja i naprawa alarmów, instalacja, konserwacja, naprawa
i serwisowanie sprzętu komunikacyjnego, urządzeń do sieci komunikacyjnych, telewizji przemysłowej, 38 Przesyłanie wiadomości
i wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, Komputerowe
przesyłanie wiadomości, danych i obrazów, Komputery-łączność poprzez terminale, Przesyłanie drogą radiową, Przesyłanie informacji,
danych i obrazów drogą telekomunikacyjną (Internet), 42 Monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, usługi
w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie zabezpieczania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących,
przegląd urządzeń, usługi CCTV (telewizja przemysłowa), badanie
i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, programowanie komputerowe
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w zakresie bezpieczeństwa mienia i osób, w szczególności budynków, instalacji i obiektów przemysłowych, konsultacje i ekspertyzy
w sprawach bezpieczeństwa informatycznego, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 45
Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring alarmów
bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi stróży nocnych, usługi
w zakresie ochrony, usługi monitoringu, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie ochrony, dozór
nocny, usługi strażników ochrony, usługi zabezpieczania budynków,
ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi
kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, konsultacje dotyczące
zapobiegania pożarom i włamaniom, konsultacje związane z zarządzaniem w zakresie bezpieczeństwa, zarządzeniem systemami
alarmowymi i bezpieczeństwa oraz używaniem i zastosowaniem
oprogramowania do nich, usługi nadzorowania, inspekcji, ochrony
terenów i budynków, wypożyczanie urządzeń, maszyn do monitorowania i bezpieczeństwa, analizy nagrań wideo z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, informacje i porady
w zakresie uprzednio wymienionych usług.

(111) 349668
(220) 2021 06 17
(210) 530386
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX-BUD, Szerokie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAX-BUD maksimum budownictwa
(540)

(591) szary, niebieski
(531) 26.04.04, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości,
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie

domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.

(111) 349669
(220) 2021 06 17
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) PAWŁOWSKI MICHAŁ, Szerokie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYSTAŃ NA KOLE
(540)

(210) 530410

(531) 07.01.16, 26.11.22, 27.05.01
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości,
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.
(111) 349670
(220) 2021 06 30
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOWE KOLIBKI

(210) 530974
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(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych,
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe,
Usługi remontowe w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana,
wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego.
(111) 349671
(220) 2020 04 15
(151) 2020 10 09
(441) 2020 06 15
(732) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A autopay BY BLUE MEDIA
(540)

(210) 512559

(591) ciemnoszary, jasnoszary, granatowy, różowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe
do pobrania, elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych
zapisane na nośnikach komputerowych, elektroniczne urządzenia
i przyrządy do rozliczania opłat drogowych, elektroniczne urządzenia i przyrządy do rozliczania opłat za dostęp do obszarów miejskich
i parkingów, komputerowe bazy danych, mobilne aplikacje, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie
do przetwarzania transakcji biznesowych, oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie do telefonów komórkowych,
oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie do smartfonów,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie
komputerowe do przetwarzania płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem
światowej sieci komputerowej, oprogramowanie komputerowe dla
celów biznesowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie użytkowe do urządzeń bezprzewo-
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dowych, programy komputerowe dotyczące spraw finansowych,
programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), 35 marketing bezpośredni, usługi marketingu bezpośredniego, reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, marketing finansowy,
marketing internetowy, dostarczanie informacji marketingowych
za pośrednictwem stron internetowych, usługi reklamowe, usługi
reklamowe i marketingowe, usługi promocyjne, usługi reklamowe
za pośrednictwem baz danych, przeprowadzanie badań rynkowych
za pomocą komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie
plikami, komputerowe zarządzanie bazami danych, dostarczanie
informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online,
dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych
z internetowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, 36 bankowość internetowa, dokonywanie transakcji finansowych, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, elektroniczny transfer
środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji, handel
walutami i wymiana walut, handel walutami online w czasie rzeczywistym, komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania
finansami, obsługa płatności, osobiste usługi finansowe, pośrednictwo w usługach finansowych, przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, przetwarzanie płatności elektronicznych, przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu przedpłaconych kart, skomputeryzowane usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi dotyczące danych
finansowych, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowe
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie płatności
zdalnych, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe
związane z pobieraniem opłat drogowych, usługi ubezpieczeniowe
dotyczące kredytów, zautomatyzowane usługi płatnicze, zarządzanie finansami, obsługa w zakresie pobierania opłat za przejazd
drogami i autostradami, obsługa systemu opłat drogowych, usługi
pobierania opłat za dostęp do obszarów miejskich i parkingów, 42
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących
zarządzania, projektowanie systemów informatycznych związanych
z finansami, rozwój i projektowanie systemów opłat drogowych,
tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, opracowywanie, wdrożenie instalacja i utrzymanie oprogramowania
komputerowego w zakresie systemów informatycznych związanych
z finansami, opracowywanie, instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczącego obsługi transakcji finansowych,
usługi projektowania oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania komputerowego.

(111) 349672
(220) 2021 09 08
(210) 533691
(151) 2022 01 05
(441) 2021 09 20
(732) JANUCHTA MICHAŁ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) iWorld
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, 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 komputerowego
gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz
sprzedawców detalicznych, Reklama w Internecie dla osób trzecich,
Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie tworzenia
marki (reklama i promocja), Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, Informacja handlowa wspomagana komputerowo,

34

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 14/2022

Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 37
Instalowanie i naprawa telefonów, Naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, Usługi ładowania baterii do komputerów i telefonów,
Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych
i technologii informacyjnej, Instalacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie i naprawa komputerów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego do urządzeń
przetwarzających dane, Naprawa komputerów, Naprawa uszkodzonych komputerów, Usługi konsultacyjne związane z instalacją,
konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, Naprawa sprzętu
komputerowego, Konserwacja i naprawa sieci komputerowych,
Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Usługi naprawcze
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, Instalowanie i naprawa
sprzętu telekomunikacyjnego, Wymiana baterii, Naprawa telefonów,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją konsumenckich urządzeń elektrycznych, Usługi konserwacyjne w zakresie
sprzętu komputerowego, Montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, Instalacja, konserwacja i naprawa alarmów antywłamaniowych, 42 Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego,
Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego,
Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego
dla systemów komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktualizacja]
oprogramowania komputerowego, Odblokowywanie telefonów komórkowych, Usługi diagnostyki komputerowej, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego.

(111) 349673
(220) 2021 09 10
(210) 533800
(151) 2022 01 05
(441) 2021 09 20
(732) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lavia
(540)

(591) zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.15, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.12, 26.03.23, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.11, 26.04.12, 26.04.15, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 19 Kruszywo.
(111) 349674
(220) 2021 09 22
(151) 2022 01 19
(441) 2021 10 04
(732)	LODE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LHL KLINKIER
(510), (511) 19 Cegły.

(210) 534249

(111) 349675
(220) 2021 09 24
(210) 534341
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732)	LUBMEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LUBMEDICAL

(540)

(591) czarny, biały, niebieski
(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Środki sanitarne do celów
medycznych, Materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych,
Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty do irygacji
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
Środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych, Środki dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, Medyczne
i chirurgiczne materiały opatrunkowe, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem medycznym, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami medycznymi, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi
handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi
handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
(111) 349676
(220) 2021 09 24
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) MEDISPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDISPEC
(540)

(210) 534342

(591) czarny, biały, zielony
(531) 26.03.16, 26.11.12, 24.13.22, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Środki sanitarne do celów
medycznych, Materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych,
Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty do irygacji
do celów medycznych, Preparaty medyczne, Środki dezynfekcyjne
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Środki
dezynfekujące do aparatury i przyrządów stomatologicznych, Medyczne i chirurgiczne materiały opatrunkowe, 35 Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, Sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, Usługi doradztwa w zakresie marketingu,
Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.
(111) 349677
(220) 2020 10 09
(151) 2021 11 05
(441) 2020 12 21
(732) VRG SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(210) 519290
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(540)

(531) 26.01.03, 26.01.22, 26.13.25, 26.04.04
(510), (511) 18 portmonetki, imitacje skóry, parasole i parasolki, portfele, torby na kółkach, torby turystyczne, torebki, aktówki, teczki, 25
obuwie, paski [odzież], swetry, nakrycia głowy, skarpetki, koszule,
garnitury, spodnie, okrycia wierzchnie [odzież], rękawiczki [odzież],
odzież ze skóry, apaszki, apaszki [chustki], paski skórzane [odzież],
szaliki, 35 reklama, reklamy telewizyjne, reklamy prasowe (przygotowywanie-), reklama korespondencyjna, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie z odzieżą, obuwiem i dodatkami do nich.
(111) 349678
(220) 2021 05 26
(210) 529491
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) BELEVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUSTAINABILITY FROM FARM TO FORK HACCP+
(540)

(591) błękitny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.03.11, 05.03.13, 11.01.04, 24.13.01
(510), (511) 42 Usługi naukowe i technologiczne w sektorze spożywczym dla żywności i żywienia, Usługi badawczo-projektowe
w sektorze spożywczym dla żywności i żywienia, Prace badawczo
rozwojowe dla przedsiębiorstw w zakresie organizacji systemów
zarządzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dla produktów spożywczych i pasz, Usługi naukowe i technologiczne w rolnictwie, Usługi badawczo-projektowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, Usługi badawcze w rolnictwie, Usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa pasz i dodatków paszowych, Usługi badawczo-projektowe w dziedzinie ochrony środowiska, Usługi badawczo-projektowe w dziedzinie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
Usługi inżynieryjne, Ekspertyzy inżynieryjne, Usługi kontroli jakości
i uwierzytelniania, Kontrola jakości materiałów, Kontrola jakości surowców, Kontrola wytworzonych produktów, Kontrola jakości dotycząca higieny artykułów żywnościowych, Usługi certyfikacyjne, Doradztwo w zakresie uzyskiwania procedur bezpieczeństwa i higieny
dla żywności, środków spożywczych, opakowań, pasz, Doradztwo
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produktów konsumenckich
dotyczących artykułów spożywczych, żywności, opakowań, pasz
i dodatków paszowych, farmaceutyków, kosmetyków, produktów
rolnych i pochodzenia leśnego, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Opracowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych GHG
(emisji dwutlenku węgla – CO2) i tworzenie kalkulatorów do obliczeń
emisji, Doradztwo techniczne w zakresie organizacji systemów zarządzania i ich weryfikacja dotyczące produkcji, handlu, transportu,
magazynowania. celem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dla
produktów spożywczych i pasz, Doradztwo techniczne w zakresie certyfikacji i akredytacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa i higieny żywności i środków spożywczych na rzecz
osób trzecich dla celów certyfikacji, Doradztwo w zakresie bez-

35

pieczeństwa i higieny żywności i środków spożywczych dla osób
trzecich w działalności gastronomicznej, hotelarskiej dla celów certyfikacji, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności
i środków spożywczych świadczone dla usług handlowych i żywieniowych w sklepach, barach, marketach, restauracjach, hotelach, pizzeriach, cateringu dla celów certyfikacji, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności i środków spożywczych świadczone
dla usług opiekuńczych i ochrony zdrowia w domach opieki, przedszkolach, szkołach, szpitalach dla celów certyfikacji, Opracowywanie
badań technicznych, Opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie opakowań, Sporządzanie raportów technologicznych,
Przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych,
Firmowe instrukcje bezpieczeństwa żywności, Projekty technologiczne, Opinie specjalistyczne, Analizy techniczne, Opisowe raporty
techniczne, Raporty społeczne, Pomoc techniczna i fachowa oraz
wsparcie pełnomocnika w uzyskaniu dokumentów autoryzacyjnych,
Testy jakości, przeprowadzanie kontroli testów jakości, Testowanie bezpieczeństwa produktów konsumenckich, Usługi testowania
urządzeń i maszyn przemysłowych w ramach kontroli jakości, Testowanie artykułów spożywczych, Analizy zagrożeń i krytycznych
punktów kontroli dla celów bezpieczeństwa i higieny żywności
podczas produkcji i dystrybucji, Usługi planów kontroli, testowania,
analiz i kompleksowej oceny towarów i usług osób trzecich w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności i żywienia celem określenia
zgodności z wymogami norm branżowych i standardami certyfikacji,
Usługi certyfikacji kompetencji i jakości w dziedzinie wiedzy specjalistycznej organizacji lub osoby, Usługi certyfikacji produktów i usług
w dziedzinie wiedzy specjalistycznej organizacji lub osoby, Usługi
prowadzenia certyfikacji podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, organizacji związanych z produkcją żywności i pasz w zakresie
bezpieczeństwa ich produktów, Kompleksowa obsługa podmiotów
gospodarczych, osób fizycznych, organizacji z zakresu systemów
jakości i bezpieczeństwa, Audyty certyfikujące, Audyty sieciowe,
Audyty dostawców, Szkolenia, testowanie, analiza i ocena wiedzy,
umiejętności i zdolności innych osób do celów certyfikacji, 44 Usługi
doradcze technologów żywności, lekarzy weterynarii, specjalistów
branżowych dla sektora spożywczego, 45 Audyty zgodności z przepisami, Audyty zgodności z prawem, Badania prawne, Doradztwo
w zakresie wymagań prawa dla żywności, środków spożywczych,
opakowań, pasz, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
Monitorowanie praw własności intelektualnej dla celów doradztwa
prawnego, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa,
Usługi monitorowania prawnego, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Usługi doradztwa w zakresie oceny bezpieczeństwa i zdrowia, Usługi konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa
i zdrowia, Usługi doradztwa związane z przygotowywaniem standardów w celu zapewnienia zgodności z prawem i regulacjami branżowymi, Doradztwo w zakresie norm bezpieczeństwa miejsca pracy,
Usługi monitorowania i sprawdzania zgodności zarządzania systemów jakości i bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzykiem związanym
ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

(111) 349679
(220) 2021 03 18
(210) 526301
(151) 2022 01 05
(441) 2021 09 20
(732) BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) e-Gazele Biznesu
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie
konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja
public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Ana-
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liza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analiza świadomości społecznej w dziedzinie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Analizy w zakresie
reklamy, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowej, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie
przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Elektroniczne publikowanie druków w celach
reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń
reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Kompilacja reklam, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing
dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing handlowy inny niż
sprzedaż, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług
na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Oceny szacunkowe do celów marketingowych,
Ogłoszenia drobne, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych,
Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez reklamowych, Organizowanie i prowadzenie
promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie
losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania
nagród w celach reklamowych, Planowanie strategii marketingowych,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania w zakresie patronatu,
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, Produkcja filmów
reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja materiałów reklamowych, 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 reklam, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online
sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie, reklama działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy
użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych,
Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów
i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów
kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, Promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie usług finansowych i ubezpieczeniowych,
na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowanie
i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam,
Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie
reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie materia-

łów reklamowych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie
materiałów reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych,
Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie
materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika
online do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama
w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz
osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych
związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem
telefonu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, Reklama zewnętrzna, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, Reklamy online, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy
telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego, Rozwijanie koncepcji
reklamowych, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Skomputeryzowana
promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów do celów
marketingowych, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów,
Telemarketing, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów
reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie
online przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób
trzecich prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie reklam,
Usługi agencji reklamowych, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingowe, Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi marketingu bezpośredniego,
Usługi marketingu telefonicznego z wyjątkiem sprzedaży, Usługi merchandisingu, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych, Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe
dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe
świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki,
Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi
reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji
i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych
produktów, Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi
reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe związane
z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi
reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związane z robotami publicznymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy
prasowej, Usługi reklamy zewnętrznej, Usługi w zakresie marketingu
produktów, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu baz danych, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
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Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Usługi w zakresie
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie
promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy prasowej, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie
strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tworzenia marki-reklama
i promocja, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu-miejsca i czasu
w mediach, Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi związane z publiczną prezentacją produktów, Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów,
Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam
dla osób trzecich, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wydawanie
ulotek reklamowych, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, Zarządzanie promocją sławnych osób, Zawieranie umów
reklamowych na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy
i promocji na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, 38 Udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, Interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci
cyfrowe, Interaktywne usługi wideotekstowe, Mobilne usługi medialne
w postaci elektronicznej transmisji medialnych treści rozrywkowych, Pakietowa transmisja danych i obrazów, Przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych, Przekazywanie informacji za pomocą
środków elektronicznych, Przesyłanie, transmisja wiadomości, Przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, Przesyłanie wiadomości, Telekomunikacja
informacyjna w tym strony internetowe, Telekomunikacja informacyjna,
Telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, Telematyczna transmisja danych i przekaz plików, Transfer cyfrowy danych, Transmisja danych, Transmisja danych na rzecz osób trzecich, Transmisja danych, wiadomości i informacji, Transmisja dźwięku,
wideo i informacji, Transmisja dźwięku przez środki elektroniczne, Transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, Transmisja filmów wideo, Transmisja informacji do celów biznesowych, Transmisja
i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Transmisja informacji giełdowych za pomocą mediów telekomunikacyjnych, Transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, Transmisja informacji poprzez kody telematyczne,
Transmisja informacji do celów domowych, Transmisja informacji
w dziedzinie audiowizualnej, Transmisja informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Transmisja informacji za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transmisja krótkich wiadomości, Transmisja krótkich wiadomości [SMS], obrazów,
mowy, dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, Transmisja nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, Transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, Transmisja
wiadomości i aktualności, Transmisja wiadomości i obrazów, Usługi
agencji prasowej w zakresie komunikacji, Usługi agencji prasowych,
Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej, Użytkowanie elektronicznych sieci komunikacyjnych, Użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, Użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, Wideokonferencje, Wirtualne pokoje rozmów-chatroomy zakładane poprzez
wysyłanie wiadomości tekstowych, Wysyłanie, otrzymywanie i przekazywanie wiadomości, Przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pomocą komputera, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Organizowanie i obsługa konferencji,
Usługi w zakresie szkoleń na odległość, Usługi nauczania i organizowania konkursów edukacyjnych, Usługi dotyczące publikowania książek
i tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line
książek i periodyków, Publikowanie elektroniczne on-line publikacji zawartych w tej klasie, Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, kongresów i zjazdów.

(111) 349680
(220) 2021 04 08
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 12
(732) PWCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LIBeRTé 33
(540)
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(210) 527251

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, podróży
studyjnych i imprez rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie
kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, Kształcenie ustawiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Konsultacje
edytorskie, Redagowanie tekstów pisanych, Usługi wydawnicze,
Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, Kursy językowe, Organizowanie wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, Publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, Usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie budowania
zespołu, Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], Coaching w zakresie życia osobistego, Treningi rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego,
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie
treningu sprawności fizycznej, 43 Tymczasowe zakwaterowanie,
Hotele, Pensjonaty, Rezerwacje hotelowe, Rezerwowanie noclegów,
miejsc w pensjonatach, kwater, Domy turystyczne, Wynajmowanie
noclegów, Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, Hotele dla
zwierząt, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, Wynajem instalacji wykorzystywanych
podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Usługi restauracyjne, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Usługi barowe, Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Usługi cukiernicze, Przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
Restauracje, Kafeterie, Kawiarnie.
(111) 349681
(220) 2021 04 08
(151) 2021 11 02
(441) 2021 07 19
(732) PWCAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	L33
(540)

(210) 527252

(531) 27.05.01, 26.01.03, 26.03.01
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji, podróży
studyjnych i imprez rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie
kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, Kształcenie usta-

38

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 14/2022

wiczne, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Publikowanie, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Konsultacje
edytorskie, Redagowanie tekstów pisanych, Usługi wydawnicze,
Publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, Nagrywanie materiałów dydaktycznych, Kursy językowe, Organizowanie wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, Publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, Usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, Usługi w zakresie budowania
zespołu, Doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], Coaching w zakresie życia osobistego, Treningi rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego,
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Nauczanie, trening i instruktaż
sportowy, Usługi w zakresie treningu fizycznego, Usługi w zakresie
treningu sprawności fizycznej, 43 Tymczasowe zakwaterowanie,
Hotele, Pensjonaty, Rezerwacje hotelowe, Rezerwowanie noclegów,
miejsc w pensjonatach, kwater, Domy turystyczne, Wynajmowanie
noclegów, Wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, Hotele dla
zwierząt, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, Wynajem instalacji wykorzystywanych
podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli, zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, Usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Zapewnianie żywności i napojów do konsumpcji zarówno na miejscu, jak i na wynos, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Usługi restauracyjne, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów
stołowych i sprzętu do podawania jedzenia i napojów, Usługi barowe, Prowadzenie barów szybkiej obsługi, Usługi cukiernicze, Przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
Restauracje, Kafeterie, Kawiarnie.

(111) 349682
(220) 2021 07 23
(210) 531915
(151) 2022 01 05
(441) 2021 09 20
(732) JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jantar Technologia korzyści
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Programy komputerowe, systemy informatyczne, komputery i wyposażenie dla przetwarzania informacji, urządzenia peryferyjne, drukarki, klawiatury, skanery, plotery, urządzenia wyświetlające (monitory), dyski, pamięci, pióra elektroniczne, procesory,
urządzenia do interkomunikacji, interfejsy, modemy, cyfrowe aparaty i kamery fotograficzne, części zapasowe i osprzęt do: komputerów,
drukarek, kas fiskalnych, urządzeń wyświetlających, kalkulatory, czytniki kodów kreskowych, programy komputerowe, profesjonalne programy użytkowe zarejestrowane na taśmach, dyskach optycznych,
dyskietkach magnetycznych, wideodyskach, na kartach i innych
nośnikach, kasy fiskalne, telefony, telefaxy, telegrafy, urządzenia do:
systemów telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, abonenckich
central telefonicznych, systemów okablowania strukturalnego, systemów teleinformatycznych, 16 Papier do prowadzenia korespondencji i ksero kopiowania, etykiety, karty z kodami kreskowymi, 35
Organizowanie wystaw i targów w zakresie kodowania towarów,
sprzętu komputerowego i programowania komputerów, Pośrednictwo handlowe w zakresie komputerów, sieci komputerowych, telefonów i telekomunikacji, Prowadzenie sklepu internetowego, 36 usługi
finansowe, 37 Instalowanie i serwisowanie: systemów telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, urządzeń komputerowych, abonenckich central telefonicznych, systemów okablowania strukturalnego,
systemów teleinformatycznych, 40 Druk etykiet, druk opakowań,
druk kodów paskowych, 42 Projektowanie systemów informatycznych, wypożyczanie komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego.

(111) 349683
(220) 2021 07 28
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) PAZDUR ŁUKASZ, Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIMNY DRAŃ
(510), (511) 30 Kostki lodu.

(210) 532078

(111) 349684
(220) 2021 08 05
(210) 532380
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 30
(732) +LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GENOMIKA
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 24.13.09, 24.13.25, 29.01.12
(510), (511) 42 Usługi laboratoryjne, Usługi badawczo-rozwojowe
związane ze szczepionkami, Badania i opracowywanie szczepionek
i leków.
(111) 349685
(220) 2021 08 09
(210) 532505
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiLife
(540)

(591) biały, fioletowy
(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Reklama, Administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Zarządzanie programami
lojalnościowymi, motywacyjnymi i promocyjnymi, Organizacja,
prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, Organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi i lojalnościowymi w zakresie działalności gospodarczej,
Doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych
dla klientów, Usługi w zakresie kart lojalnościowych, Badania rynku,
Badania opinii publicznej, Usługi zarządzania w działalności handlowej, Administrowanie w działalności handlowej, Prace biurowe, Zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, Przeprowadzanie
programów motywacyjnych dla pracowników, Przeprowadzanie
testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, 41 Usługi informacji o rekreacji, Usługi klubowe (rozrywka), Usługi klubów
zdrowia, Organizowanie i obsługa konferencji, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie konkursów, Organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych,
Usługi kultury fizycznej, Organizowanie obozów sportowych i wypoczynkowych, Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie
rozrywki, Informacja o kulturze, edukacji i rozrywce, Organizowanie
zajęć sportowych i imprez sportowych, Zapewnianie infrastruktury
rekreacyjnej i wypoczynkowej, Informacja o wypoczynku, Usługi
muzeów [wystawy], Wydawanie audiobooków, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie tekstów medycznych, Usługi edukacyjne i doradcze w zakresie sprawności fizycznej, Usługi rezerwacji
biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi w zakresie rezerwacji biletów do teatru, Usługi kinowe, Usługi sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, Świadczenie usług edukacyjnych związanych
z ćwiczeniami, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
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Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia
fizyczne], Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
Nauczanie w zakresie zdrowia, Świadczenie usług edukacyjnych
w zakresie zdrowia, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Usługi
szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej,
42 Administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), Analizy
i projektowanie systemów komputerowych, Doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego, Instalacje, aktualizacja, konserwacja, powielanie, projektowanie i wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerowe, Konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja danych przez programy komputerowe, Wypożyczanie sprzętu komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, w tym
tworzenie i informatyczna obsługa portali internetowych, 43 Usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, cateringowe
i kawiarniane, Usługi w zakresie zakwaterowania tymczasowego,
44 Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi w zakresie planowania
diety odchudzającej, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Porady psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Przygotowywanie profili
psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego, Sporządzanie raportów psychologicznych, Poradnictwo psychologiczne dla
personelu, Usługi w zakresie psychologii pracy, Udzielanie informacji
z zakresu psychologii, Doradztwo związane z psychologią integralną, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości,
Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia.

(111) 349686
(220) 2021 08 09
(210) 532502
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MultiLife
(540)

(591) czarny, fioletowy
(531) 26.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Wynajmowanie nośników reklamowych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Reklama, Administrowanie programami
lojalnościowymi i motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi i promocyjnymi, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych dla
klientów, Organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi
i lojalnościowymi w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo
organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów,
Usługi w zakresie kart lojalnościowych, Badania rynku, Badania opinii
publicznej, Usługi zarządzania w działalności handlowej, Administrowanie w działalności handlowej, Prace biurowe, Zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, Przeprowadzanie programów
motywacyjnych dla pracowników, Przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, 41 Usługi informacji
o rekreacji, Usługi klubowe (rozrywka), Usługi klubów zdrowia, Organizowanie i obsługa konferencji, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie konkursów,
Organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych, Usługi kultury
fizycznej, Organizowanie obozów sportowych i wypoczynkowych,
Organizowanie zawodów sportowych, Organizowanie rozrywki, Informacja o kulturze, edukacji i rozrywce, Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej
i wypoczynkowej, Informacja o wypoczynku, Usługi muzeów [wystawy], Wydawanie audiobooków, Publikacja materiałów edukacyjnych,
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Publikowanie tekstów medycznych, Usługi edukacyjne i doradcze
w zakresie sprawności fizycznej, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia kulturalne, Usługi w zakresie rezerwacji biletów
do teatru, Usługi kinowe, Usługi sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami,
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, Usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów zdrowia [ćwiczenia fizyczne], Udzielanie informacji związanych z ćwiczeniami fizycznymi za pośrednictwem strony internetowej online, Edukacja w zakresie świadomości ruchowej,
Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia,
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Szkolenie w zakresie zdrowia i wellness, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, 42 Administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), Analizy i projektowanie systemów komputerowych, Doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, Instalacje,
aktualizacja, konserwacja, powielanie, projektowanie i wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerowe,
Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Konwersja danych przez programy komputerowe, Wypożyczanie sprzętu
komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, w tym tworzenie i informatyczna obsługa portali internetowych, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi restauracyjne, cateringowe i kawiarniane, Usługi w zakresie zakwaterowania
tymczasowego, 44 Planowanie i nadzorowanie diety, Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, Doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, Udzielanie informacji związanych z suplementami
diety i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie suplementów
diety i odżywiania, Porady psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka
psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Przygotowywanie profili psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego,
Sporządzanie raportów psychologicznych, Poradnictwo psychologiczne dla personelu, Usługi w zakresie psychologii pracy, Udzielanie
informacji z zakresu psychologii, Doradztwo związane z psychologią
integralną, Doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości, Usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia.

(111) 349687
(220) 2021 07 27
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732)	SZCZYGŁOWSKI MACIEJ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Fizjoweekend
(540)

(210) 532009

(591) szary, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Zajęcia
w zakresie ćwiczeń fizycznych, Usługi edukacyjne związane z jogą,
Obozy sportowe, Obozy rekreacyjne, Szkolenia sportowe, Edukacja
sportowa, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Zajęcia sportowe
i rekreacyjne, Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, 44 Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Masaż sportowy, Usługi w zakresie medycyny
sportowej, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Zdrowotne usługi odnowy
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha,
Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Rehabilitacja fizyczna.
(111) 349688
(220) 2021 07 28
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 30
(732) TECHOCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 532059
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(540) 3 D REAKTOR
(540)

(591) ciemnozielony, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.07.19, 26.07.25, 26.13.25
(510), (511) 1 Chemikalia w przemyśle, 7 Długopisy do druku 3D, 17
Włókna z tworzywa sztucznego do druku 3D, 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego.
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie kart pamięci. Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie silników. Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie akumulatorów, 40 Drukowanie 3D.
(111) 349689
(220) 2021 07 30
(210) 532187
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) R.K. NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PORTUM ENERGY
(540)

(591) niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Akumulatory do pojazdów, Akumulatory samochodowe.
(111) 349690
(220) 2021 08 04
(210) 532351
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Powodowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ORZEŁ TRANSPORT
(540)

(531) 03.07.01, 03.07.02, 27.05.01
(510), (511) 39 Usługi transportowe.
(111) 349691
(220) 2021 07 26
(210) 532051
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732) FIBERPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAPŁATOMAT
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe jako elektroniczna
platforma finansowa, która obsługuje wiele rodzajów transakcji płatniczych na urządzeniu mobilnym, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przesyłanie wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośrednictwem Internetu,
oprogramowanie komputerowe do użytku przy przesyłaniu krótkich

wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedialnych (MMS),
oprogramowanie komputerowe do rozmów wideo, wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych (SMS), udostępniania ekranu,
przesyłania cyfrowych plików między użytkownikami i sygnalizacji
obecności użytkownika, gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje
komunikacyjne są udostępniane użytkownikom w ramach jednego
graficznego interfejsu użytkownika aplikacji, a wszelka komunikacja
bazująca na tych funkcjach jest przesyłana za pośrednictwem Internetu, 35 Reklama, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, sprzedaż oprogramowania komputerowego, urządzeń do przetwarzania danych, 36
Usługi finansowe, usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego, usługi monetarne, handel walutami i wymiana walut, obsługa
płatności, transakcje finansowe, działalność bankowa, bankowość
domowa [home banking], bankowość internetowa, usługi w zakresie
przelewów elektronicznych, skomputeryzowane usługi finansowe,
skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, usługi
doradcze w zakresie inwestycji i finansów, udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji dotyczących usług finansowych, analizy
finansowe, ściąganie wierzytelności.

(111) 349692
(220) 2021 07 27
(210) 532116
(151) 2021 12 09
(441) 2021 08 23
(732) BINIAŚ TOMASZ, Międzychód (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOMSCHOOL
(510), (511) 16 Podręczniki do nauki języków obcych, Drukowane materiały edukacyjne do nauki języków obcych, Drukowane materiały
dydaktyczne do nauki języków obcych, Artykuły piśmiennicze, Książki
do nauki języków obcych, 41 Edukacja językowa, Nauczanie języków,
Tłumaczenia językowe, Kursy językowe, Nauczanie języków obcych,
Organizacja kursów językowych, Zapewnianie kursów językowych,
Usługi nauki języka obcego, Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Usługi edukacyjne w zakresie języków, Usługi w zakresie nauczania
języków, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania metod nauczania języków, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych
z nauką języków, nie do pobrania, Wypożyczanie nagrań lub nagranych magnetycznych taśm audio do nauki języków, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne, Organizacja aktywności kulturalnych na obozach letnich, Organizowanie edukacyjnych wycieczek
z przewodnikiem, Organizowanie wycieczek do celów szkoleniowych,
Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online związanych z nauką języków.
(111) 349693
(220) 2021 07 29
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732)	GÓRPLAST FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Potycz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BALLENO Agri
(540)

(591) biały, zielony, niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25

(210) 532238
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(510), (511) 16 Papier, Opakowania z papieru, Folie z tworzyw sztucznych do pakowania lub zabezpieczenia w transporcie, Folie z tworzyw
sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie, 17 Folie z tworzyw sztucznych do stosowania
w rolnictwie, Folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, Folie
metalowe izolacyjne, Folie przyciemniające i zabarwione, 35 Usługi:
agencji importowo-eksportowych, agencji informacji handlowych,
agencji reklamowych, analiz rynkowych, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dystrybucji materiałów reklamowych, takich jak: próbki, druki, prospekty,
broszury, handlowych informacji i porad udzielanych konsumentom
w punktach informacji konsumenckiej, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, wyszukiwania informacji w komputerowych
plikach, dla osób trzecich, prezentowania produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, promocji sprzedaży dla osób trzecich,
kolportażu próbek, publikowania tekstów sponsorowanych, reklamowe, reklamowe na billboardach, reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklamy i tworzenia tekstów sponsorowanych, reklamy radiowej, reklamy telewizyjnej, promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowania targów w celach handlowych lub reklamowych,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, Usługi sprzedaży folii z tworzyw sztucznych.

(111) 349694
(220) 2021 06 21
(210) 530567
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 09
(732)	STORM GRAY UNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIKI Powered by SGU
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, zwłaszcza do systemów alarmowych, bezpieczeństwa, nadzoru, zapewniania bezpieczeństwa, oprogramowanie do sztucznej inteligencji do monitoringu, urządzenia sztucznej inteligencji, systemy nadzoru wideo,
urządzenia i przyrządy naukowe, fotograficzne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, obserwacyjne, monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, osprzęt do przetwarzania danych, alarmy,
alarmy anty włamaniowe, urządzenia i oprogramowanie towarzyszące do systemów bezpieczeństwa, urządzenia do odtwarzania i przechowywania danych, elektroniczne systemy bezpieczeństwa, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, kamery nadzorujące, urządzenia
do monitoringu wizyjnego, kamery wideo przystosowane do celów
monitoringowych, sieciowe kamery monitorujące do nadzoru, urządzenia i przyrządy do sprawdzania [nadzorowania], roboty do nadzoru bezpieczeństwa, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, przyrządy i aparatura do zarządzania, monitorowania oraz kontroli sprzętu komputerowego i miejsc, w tym
terenów przemysłowych, terenów budowy, obiektów handlowych
i parków do aktywności, wszelkie produkty komputerowe związane
wyłącznie z zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności budynków, instalacji i obiektów przemysłowych, części składowe i akcesoria
do wyżej wymienionych towarów, utrwalone na nośnikach informacje i dane, 37 Montaż i naprawa wszelkich instalacji w szczególności
instalacji: alarmowych, Przeciwpożarowych, telewizji przemysłowej,
kontroli dostępu, elektrycznych, nadzór budowlany, usługi instalacyjne, konserwacja, naprawa i utrzymanie każdego rodzaju urządzeń
i sprzętu do monitorowania, wykrywania, bezpieczeństwa, alarmów,
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Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, instalacja, konserwacja, naprawa i serwisowanie sprzętu komunikacyjnego, urządzeń
do sieci komunikacyjnych, telewizji przemysłowej, 38 Przesyłanie
wiadomości i wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości,
Komputerowe przesyłanie wiadomości, danych i obrazów, Komputery-łączność poprzez terminale, Przesyłanie drogą radiową, Przesyłanie informacji, danych i obrazów drogą telekomunikacyjną (Internet),
42 Monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, usługi w zakresie technologii informacyjnych, usługi w zakresie zabezpieczania danych, testowanie, stwierdzanie autentyczności
i kontrola jakości, usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących, przegląd urządzeń, usługi CCTV (telewizja przemysłowa),
badanie i kontrola sprzętu bezpieczeństwa, projektowanie i rozwój
komputerowego sprzętu i oprogramowania, programowanie komputerowe w zakresie bezpieczeństwa mienia i osób, w szczególności budynków, instalacji i obiektów przemysłowych, konsultacje
i ekspertyzy w sprawach bezpieczeństwa informatycznego, usługi
doradcze i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych
usług, 45 Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi stróży nocnych, usługi w zakresie ochrony, usługi monitoringu, monitoring
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie
ochrony, dozór nocny, usługi strażników ochrony, usługi zabezpieczania budynków, ocena ryzyka w zakresie ochrony, ochrona obiektów i sprzętu, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich,
usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa,
konsultacje dotyczące zapobiegania pożarom i włamaniom, konsultacje związane z zarządzaniem w zakresie bezpieczeństwa, zarządzeniem systemami alarmowymi i bezpieczeństwa oraz używaniem
i zastosowaniem oprogramowania do nich, usługi nadzorowania,
inspekcji, ochrony terenów i budynków, wypożyczanie urządzeń,
maszyn do monitorowania i bezpieczeństwa, analizy nagrań wideo
z monitoringu do celów zapobiegania oszustwom i kradzieżom, informacje i porady w zakresie uprzednio wymienionych usług.

(111) 349695
(220) 2021 06 10
(210) 530098
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 16
(732) PAWŁOWSKI GRZEGORZ MAX-BUD, Szerokie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ogrody Form
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości,
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, uży-
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czania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.

(111) 349696
(220) 2021 06 10
(210) 530100
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 16
(732)	EMWADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szerokie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EMWADO
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości,
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.
(111) 349697
(220) 2021 06 10
(210) 530102
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) PAWŁOWSKI MICHAŁ, Szerokie (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Nowe Historie
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architek-

tury, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości,
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.

(111) 349698
(220) 2021 06 10
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) PAWŁOWSKI MICHAŁ, Szerokie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QualiPlan
(540)

(210) 530105

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Usługi marketingu gruntów
dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, Analizy
i badania rynkowe, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych, Usługi organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania domów,
lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, Organizowanie targów i wystaw handlowych, reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury, Organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, 36
Usługi w zakresie rynku nieruchomości, Organizowanie i finansowanie projektów deweloperskich, Administrowanie nieruchomościami,
Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie i wycena nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Usługi wyszukiwania i formalnego
przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla
budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, Inwestowanie w nieruchomości, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo w zakresie
nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości,
Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane
z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Pomoc
w zakupie nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości,
Wynajmowanie lokali, powierzchni użytkowych, mieszkań, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
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generalnych wykonawców budowlanych, Usługi realizacji i nadzoru
nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/
lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych wraz
z infrastrukturą przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę, Budowanie
domów, lokali mieszkalnych, użytkowych i osiedli mieszkaniowych
wraz z infrastrukturą, Nadzór budowlany, Zarządzanie projektem
budowy, Usługi doradztwa budowlanego, 40 Wytwarzanie energii
elektrycznej, 42 Projektowanie budowlane, urbanistyczne, architektoniczne, Planowanie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Prowadzenie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, Projektowanie i aranżacja wnętrz.

(111) 349699
(220) 2021 06 22
(210) 530646
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 16
(732) COSMIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puławy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) cosmiq
(540)

(591) złoty, czarny, biały
(531) 26.13.25, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Nielecznicze preparaty do masażu, Esencje i olejki eteryczne, Olejki do masażu, Środki
perfumeryjne i zapachowe, Nielecznicze preparaty toaletowe, Olej
kokosowy do celów kosmetycznych, Środki toaletowe, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Perfumeryjne produkty, esencjonalne
olejki, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki eteryczne do użytku osobistego, Wata do celów kosmetycznych, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Nasączone
chusteczki do użytku kosmetycznego, Gaziki do celów kosmetycznych, Naturalne olejki do celów oczyszczających, Oleje czyszczące,
Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki toaletowe,
Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Maści
do celów kosmetycznych, Roślinne olejki eteryczne, Olejki do celów
kosmetycznych, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Kosmetyki,
Wodorosty do zastosowań w kosmetologii, Olejki i płyny do masażu,
Olejki destylowane do pielęgnacji urody, Olejki do masażu, Kosmetyki w formie olejków, Olejki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Środki
do higieny jamy ustnej, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Nielecznicze preparaty do masażu, Esencje i olejki eteryczne, Olejki do masażu, Środki perfumeryjne i zapachowe, Nielecznicze preparaty toaletowe, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Środki toaletowe,
Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, Preparaty higieniczne w postaci środków
toaletowych, Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki eteryczne do użytku
osobistego, Wata do celów kosmetycznych, Olejki do aromaterapii
[do użytku kosmetycznego], Nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, Gaziki do celów kosmetycznych, Naturalne olejki do celów
oczyszczających, Oleje czyszczące, Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Olejki toaletowe, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych,
Olejki do celów kosmetycznych, Maści do celów kosmetycznych,
Roślinne olejki eteryczne, Olejki do celów kosmetycznych, Balsamy,
inne niż do celów medycznych, Kosmetyki, Wodorosty do zastosowań w kosmetologii, Olejki i płyny do masażu, Olejki destylowane
do pielęgnacji urody, Olejki do masażu, Kosmetyki w formie olejków,
Olejki nielecznicze, Kosmetyki naturalne, Środki do higieny jamy ustnej, Olejki eteryczne, Kosmetyki, które są produkowane z ekstraktów,
olejków z konopi i wszystkich innych produktów konopnych (poza
ekstraktami eterycznymi i olejkami eterycznymi), Terpeny [olejki eteryczne], Olejki naturalne do perfum, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza,
Olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, Olejki do odżywiania
włosów, Kremy do masażu, nie do celów leczniczych, Kosmetyki dla

43

dzieci, Kosmetyki o działaniu odprężającym na skórę, usta, głowę,
stawy i mięśnie, Płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki eteryczne do użytku
w gospodarstwie domowym, Naturalne olejki eteryczne, Kosmetyki
organiczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Bawełniane płatki kosmetyczne, Olejki
do masażu, Olejki eteryczne na kojenie nerwów, Aromaty spożywcze
sporządzone z olejków eterycznych, Aromaty [olejki eteryczne], Żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Ekstrakty z kwiatów, Tłuszcze do celów kosmetycznych, Aromaty [olejki eteryczne], Olejki do celów kosmetycznych,
Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, 5
Preparaty higieniczne do celów medycznych, Olejki lecznicze, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, Maści, kremy, olejku
zawierające ekstrakty i wyciągi z konopi do celów medycznych, Preparaty i artykuły higieniczne.

(111) 349700
(220) 2021 06 24
(210) 530698
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOKOŁÓW Wygodne w drogę! GRILLOWE DOSKONAŁE NA
WYCIECZKĘ GRILLA PIKNIK SPECJALNA OBRÓBKA TERMICZNA
UMOŻLIWIA PRZECHOWYWANIE POZA LODÓWKĄ BEZ
CHŁODZENIA maksymalna temperatura przechowywania +25°C
(540)

(591) ciemnoczerwony, czerwony, pomarańczowy, biały, zielony,
jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 01.15.17, 05.01.03, 10.03.11, 10.03.15, 13.03.07,
27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.01, 24.17.04, 24.17.05, 24.17.06,
24.17.07, 17.05.19, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.11,
26.11.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12, 26.01.13, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.09, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17,
26.04.18, 26.04.22, 25.01.19
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie
mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie warzyw,
Warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, Przekąski
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(111) 349701
(220) 2021 06 24
(210) 530699
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOKOŁÓW Wygodne w drogę! PARÓWKI Z SZYNKI 93% MIĘSA
DOSKONAŁE NA WYCIECZKĘ GRILLA PIKNIK SPECJALNA OBRÓBKA
TERMICZNA UMOŻLIWIA PRZECHOWYWANIE POZA LODÓWKĄ BEZ
CHŁODZENIA maksymalna temperatura przechowywania +25°C
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(540)

(591) ciemnoczerwony, czerwony, zielony, biały, brązowy,
jasnobrązowy
(531) 01.15.17, 05.01.03, 10.03.11, 10.03.15, 13.03.07, 17.05.19, 24.17.01,
24.17.04, 24.17.05, 24.17.06, 24.17.07, 25.01.19, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.12,
26.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.10, 26.04.12, 26.04.13,
26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.09, 26.11.10, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 29.01.14
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie
mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie warzyw,
Warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, Przekąski
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.
(111) 349702
(220) 2021 06 24
(210) 530701
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 09
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOKOŁÓW Wygodne w drogę! ŚLĄSKA DOSKONAŁE NA
WYCIECZKĘ GRILLA PIKNIK SPECJALNA OBRÓBKA TERMICZNA
UMOŻLIWIA PRZECHOWYWANIE POZA LODÓWKĄ BEZ
CHŁODZENIA maksymalna temperatura przechowywania +25°C
(540)

(111) 349703
(220) 2021 06 30
(210) 530967
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 09
(732) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Brabank
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych,
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe,
Usługi remontowe w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego.
(111) 349704
(220) 2021 06 30
(210) 530968
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 09
(732) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Brabank Apartamenty
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych,
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe,
Usługi remontowe w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego.
(111) 349705
(220) 2021 06 30
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 09
(732) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRABANK APARTAMENTY
(540)

(591) ciemnoczerwony, czerwony, zielony, biały, jasnobrązowy
(531) 29.01.14, 01.15.17, 05.01.03, 10.03.11, 10.03.15, 13.03.07, 17.05.19,
24.17.01, 24.17.04, 24.17.05, 24.17.06, 24.17.07, 25.01.19, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.12, 26.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.10,
26.04.12, 26.04.13, 26.04.15, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.01,
27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24,
27.07.01, 27.07.11
(510), (511) 29 Mięso, Wędliny, Wyroby z mięsa, Wyroby na bazie
mięsa, Dania gotowe na bazie mięsa, Dania gotowe na bazie warzyw,
Warzywa konserwowe, gotowane, suszone w puszkach, Przekąski
warzywne, 30 Dania gotowe na bazie makaronu, ryżu, kaszy.

(210) 530970

(591) czerwony, biały
(531) 06.07.25, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych,
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usłu-
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gi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe,
Usługi remontowe w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego.

(111) 349706
(220) 2021 06 30
(210) 530971
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 09
(732) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Botanica Jelitkowo
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych,
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe,
Usługi remontowe w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego.
(111) 349707
(220) 2021 06 30
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Botanica JELITKOWO
(540)

(210) 530972

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych,
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe,
Usługi remontowe w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego.
(111) 349708
(220) 2021 06 30
(151) 2021 11 24
(441) 2021 08 09
(732) INVEST KOMFORT SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)

(210) 530973
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(540) (znak słowny)
(540)	Nowe Kolibki
(510), (511) 36 Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami, Pośrednictwo, obrót i doradztwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajem budynków, lokali mieszkalnych, biurowych,
usługowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, Doradztwo w sprawach finansowych i kredytowych związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, Usługi wyceny majątku nieruchomego, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Usługi
deweloperskie, wykonawstwo kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części, Budownictwo specjalistyczne, Przygotowywanie terenów pod budowę, Usługi instalacyjne w zakresie wykonawstwa
instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych i wodnych, Roboty budowlane wykończeniowe,
Usługi remontowe w dziedzinie budownictwa, Konserwacja i naprawa obiektów budowlanych, Informacja budowlana, Doradztwo
budowlane i inżynieryjne, nadzór budowlany, Inspekcja budowlana,
Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego.
(111) 349709
(220) 2021 07 05
(210) 531168
(151) 2021 11 29
(441) 2021 08 02
(732) CUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Złotniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) cumed
(510), (511) 3 Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 5 Produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne l weterynaryjne, 41
Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna,
44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 349710
(220) 2021 07 07
(210) 531271
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) CECERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ce Cert.
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Badania
rynkowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania opinii publicznej, 42 Badania naukowe.
(111) 349711
(220) 2021 07 13
(210) 531523
(151) 2021 12 02
(441) 2021 08 16
(732) KĘDZIERSKA GABRIELA TURLU TUTU, Ustroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Turlu Tutu
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych
online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
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Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie następujących towarów: spinki do włosów, spinki [wsuwki]
do włosów, wsuwki [spinki do włosów], spinki [klamerki] do włosów,
spinki zatrzaskowe [akcesoria do włosów], spinki-szczęki [akcesoria
do włosów], chusty do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów,
elastyczne opaski do włosów, elastyczne wstążki do włosów, elektryczne wałki do włosów, frotki do włosów, gumka do związywania
włosów, gumki do kucyków, gumki do kucyków i wstążki do włosów, gumki do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, kokardy papierowe [ozdoby do włosów], koraliki inne niż do robienia
biżuterii, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii, papiloty, papiloty
spiralne do włosów, ozdoby do włosów w postaci opasek do zawijania włosów, ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych], ozdoby
do włosów w formie grzebieni, spinki do kręcenia włosów, sprężynki
[akcesoria do włosów], sprężynki do włosów [akcesoria do włosów],
szpilki do kręcenia włosów, szpilki do ozdabiania włosów, szpilki
do układania włosów, szpilki do włosów, szpilki i wsuwki do włosów,
wałki do włosów, wstążeczki papierowe [ozdoby do włosów], wstążki do włosów, wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do układania
włosów w fale, wsuwki do włosów, 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], dobie
części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kaptury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry, odzież
w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie], komplety
odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia na złe warunki
pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skórzane sukienki, sukienki skórzane, sukienki druhen, cheongsams (chińskie sukienki),
luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganckie, tkane
koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki polo, koszule
z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z nadrukami, koszule
niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia [narzutki] nakładane
na koszule nocne, koszule hawajskie z guzikami z przodu, spodnie,
spódnico-spodnie, spódnica-spodnie, spódnice, eleganckie spodnie,
spodnie sztruksowe, spodnie skórzane, spodnie ciążowe, bryczesy
[spodnie], spodnie [nieformalne], krótkie spodnie, spodnie dresowe,
spódnice golfowe, spódnico-spodenki, spódniczki baletowe, taśmy
do spodni pod stopy, spodnie pumpy [alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla
kobiet], spodnie do kolan [bryczesy], męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury typu zoot suit [z workowatymi
spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką], kombinezony,
żakiety z dzianiny, swetry, swetry rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry 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 filtra, 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, obuwie dla dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, pajacyki dla dzieci [odzież], letnie ubranka dla dzieci, odzież dla
małych dzieci, odzież wierzchnia dla dzieci, kostiumy kąpielowe dla
dzieci, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, koszulki zapinane
w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci .

(111) 349712
(220) 2021 07 20
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) I-COLLECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) i-Collect
(540)

(210) 531825

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania-), Działalność gospodarcza (doradztwo
w zakresie zarządzania-), Działalność gospodarcza (specjalistyczne
doradztwo w zakresie-), Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc
w zarządzaniu, Zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo
w zakresie-), Zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze w-), 36 Analizy finansowe, Finansowe (doradztwo-), Finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Firmy windykacyjne, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Inwestycje finansowe, Inwestycje
kapitałowe, Odzyskiwanie zaległych długów, Transakcje finansowe,
Zarządzanie finansami.
(111) 349713
(220) 2021 07 17
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 30
(732) BLASTER LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLA
(540)

(210) 531651

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, Gry planszowe, Gry towarzyskie, Gry elektroniczne, Karty do gry, Kości do gry, Domino.
(111) 349714
(220) 2021 07 26
(151) 2021 12 16
(441) 2021 08 23
(732) BARANOWSKI CEZARY, Bolszewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Domki California

(210) 531936
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(540)

(591) niebieski, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem pokoi
jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem domów letniskowych, Wynajem zakwaterowania na urlop, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Usługi
hotelowe.
(111) 349715
(220) 2021 07 26
(210) 531974
(151) 2021 12 09
(441) 2021 08 23
(732) KOZERSKA KARINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SBV STRATEGIC BRAND VENTURES
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne do pobrania, Nagrania audio,
wideo, multimedialne, Pliki zapisane z danymi, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie
działalnością gospodarczą, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym i handlowym
w zakresie prowadzenia interesów, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Konsultacje w zakresie
technik sprzedaży i programów sprzedaży, Usługi analizy i informacji
biznesowej oraz badania rynkowe, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Wprowadzanie na rynek
nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie komercjalizacji produktów, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Kampanie marketingowe, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych/promocyjnych, Produkcja/opracowywanie materiałów reklamowych/promocyjnych, Opracowywanie/publikacje materiałów reklamowych, Produkcja filmów reklamowych, Przetwarzanie
tekstu, Zarządzanie plikami danych, 41 Nauczanie i szkolenia, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, Szkolenia edukacyjne, Szkolenie personelu w zakresie umiejętności związanych z przetwarzaniem tekstu,
Szkolenia personelu, Prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników,
Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów szkoleniowych, Doradztwo zawodowe i coaching.
(111) 349716
(220) 2021 07 02
(210) 531058
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 23
(732)	GO & MANAGEMENT GMBH SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) go&hydrogen
(540)

(591) czerwony, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Outsourcing-doradztwo biznesowe, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie budowy obiektów do wytwarzania
wodoru, Usługi pośrednictwa w handlu i dostawach wodoru, 37 Budowa obiektów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją wodoru,
Usługi mobilnych i stacjonarnych stacji tankowania wodoru, Budowa
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obiektów do wytwarzania wodoru-ekspertyzy, opracowania, zestawienia, 42 Usługi doradcze w dziedzinie technologii przetwarzania
wodoru, w tym ekspertyzy, opracowania, zestawienia, Doradztwo
dotyczące wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych
w zakresie wytwarzania wodoru i wyboru odpowiedniej technologii
w tym ekspertyzy, opracowania, zestawienia.

(111) 349717
(220) 2021 07 28
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) OLSZAR TOMASZ, Skoczów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SYLMAR OKNO
(540)

(210) 532070

(591) niebieski, żółty
(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, Bramy metalowe, Ościeżnice metalowe, Metalowe okna, Żaluzje metalowe [przeznaczone na zewnętrz],
17 Artykuły i materiały termoizolacyjne, 19 Bramy niemetalowe,
Drewniane ramy okien, Drzwi drewniane, Drzwi niemetalowe, Elementy szklane do okien, Szyby okienne, Ramy okienne z tworzyw
sztucznych, Okna szklane, Okna niemetalowe, Rolety [zewnętrzne]
z tworzyw sztucznych, 37 Instalowanie okien, Montaż drzwi, Montaż bram, Usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb,
okien i rolet, Montaż żaluzji i rolet.
(111) 349718
(220) 2021 07 28
(210) 532076
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732) PAZDUR ŁUKASZ, Myślenice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LÓDMIŁA
(510), (511) 16 Opakowania na żywność, 30 Kostki lodu.
(111) 349719
(220) 2021 07 30
(210) 532202
(151) 2022 01 03
(441) 2021 09 13
(732)	GFL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zdunowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GFL GLOBAL FOOD LOGISTICS
(540)

(591) niebieski, zielony
(531) 01.15.15, 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi transportowe, Transport lądowy, Transport powietrzny, Transport wodny, Transport drogowy, Transport towarów,
Organizowanie transportu towarów, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie transportu, Usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, Usługi spedycji, Magazynowanie, Pakowanie,
Transport żywności, Magazynowanie żywności, Pakowanie żywności, Wynajem pojazdów transportowych.
(111) 349720
(220) 2021 09 09
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) TASZNER ADAM CHEMAT, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chemat

(210) 533712
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(540)

artykuły służące do przenoszenia, Etui na wizytówki, Etui na klucze,
Etui na krawaty, Etui na prawo jazdy, Etui na karty kredytowe, Etui
z imitacji skóry, Etui, futerały na dokumenty, 21 Kubki, Naczynia, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 25 Odzież, obuwie,
nakrycia głowy.

(591) niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.25, 26.05.01, 26.05.10
(510), (511) 1 Odczynniki maskujące, Odczynniki glioksalu, Odczynniki do badań medycznych, Odczynniki do celów badawczych, Odczynniki do celów przemysłowych, Odczynniki do użytku naukowego, Odczynniki do celów naukowych, Odczynniki do wytrawiania
metali, Odczynniki maskujące z aktywatorami, Odczynniki do analizy chemicznej, Odczynniki do badań naukowych, Odczynniki chemiczne do celów niemedycznych, Odczynniki używane do badań
środowiskowych, Odczynniki laboratoryjne do użytku naukowego,
Odczynniki diagnostyczne do celów naukowych, Odczynniki chemiczne do odkażania gazów, Odczynniki chemiczne do oczyszczania
gazów, Chemiczne odczynniki diagnostyczne do celów przemysłowych, Odczynniki z przeciwciałami do celów naukowych, Odczynniki do użytku w badaniach geofizycznych, Odczynniki do badań
do użytku przemysłowego, Odczynniki do wytrawiania do użytku
w produkcji, Odczynniki do wytrawiania do użytku w produkcji półprzewodników, 9 Aparatura i przyrządy dla chemii, Fiolki do celów
naukowych, Fiolki do celów laboratoryjnych, Filtry laboratoryjne, Kasetki z przyborami do przeprowadzania sekcji do celów naukowych
lub badawczych, Kolumny destylacyjne do użytku laboratoryjnego,
Kolumny chromatograficzne do celów laboratoryjnych, Kolumny
separacyjne do celów naukowych, Komory laminarne do użytku
laboratoryjnego, Końcówki pipet do użytku laboratoryjnego, Laboratoryjne urządzenia optyczne, Lasery do celów naukowych, Meble
laboratoryjne [specjalnie dostosowane], Membrany ultrafiltracyjne
do aparatury laboratoryjnej, Modele do eksperymentów naukowych w laboratoriach, Naczynia inkubacyjne do celów naukowych
lub laboratoryjnych, Odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach,
Oscyloskopy laboratoryjne, Piece do doświadczeń laboratoryjnych,
Piece do suszenia do użytku laboratoryjnego, Pipety do celów naukowych, Pryzmaty do celów naukowych, Przyrządy chromatograficzne
do użytku naukowego lub laboratoryjnego, Przyrządy do diagnozy
[do celów naukowych], Rurki szklane do celów naukowych, Ultradźwiękowe urządzenia diagnostyczne do celów laboratoryjnych, Urządzenia do nauczania, Urządzenia dydaktyczne i instruktażowe, Urządzenia i przyrządy badawcze, Urządzenia i przyrządy do nauczania,
Urządzenia i przyrządy laboratoryjne, Urządzenia i przyrządy naukowe, Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,
Zestawy naukowe dla dzieci będące urządzeniami instruktażowymi.
(111) 349721
(220) 2021 09 09
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) CHUDZIŃSKA EDYTA, Leszno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my beauty
(540)

(210) 533714

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, 44 Usługi
kosmetyczne, Usługi fryzjerskie.
(111) 349722
(220) 2021 08 23
(210) 533030
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) PACZEŚ RAFAŁ KING OF ENTERTAINMENT, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) J. BIEDE
(510), (511) 9 Etui na urządzenia do magazynowania danych, Etui
na urządzenia do przechowywania muzyki, Etui na okulary i okulary
przeciwsłoneczne, Etui na smartfony, Etui do tabletów, Etui na telefony komórkowe, 18 Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne

(111) 349723
(220) 2021 09 01
(210) 533438
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) CHMIEL KAROL DELTA, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Czysta Woda Śląsk Producent wody demineralizowanej
(540)

(591) zielony, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15, 26.13.25
(510), (511) 1 Woda dejonizowana, Woda demineralizowana,
nie do celów medycznych, Woda destylowana, Woda do akumulatorów, Woda [Preparaty do uzdatniania-], Woda [Preparaty do zmiękczania-], Oczyszczona woda do celów przemysłowych, 40 Uzdatnianie wody, Uzdatnianie powietrza, Uzdatnianie wody [oczyszczanie
wody], Uzdatnianie i oczyszczanie powietrza i wody.
(111) 349724
(220) 2021 09 08
(210) 533696
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) BOSTAR-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słupsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHILLZ
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 25 Odzież, Odzież męska, damska i dziecięca, Nakrycia
głowy, 28 Deskorolki, Sprzęt sportowy.
(111) 349725
(220) 2021 09 08
(210) 533697
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) PIEKARCZYK ARTUR, Klonów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) apgo
(510), (511) 9 Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Ładowarki
do baterii do laptopów, Ładowarki do smartfonów, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki do telefonów komórkowych,
do użytku w pojazdach, Zasilacze do smartfonów, Ochraniacze
na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, Etui na smartfony,
Folie ochronne dostosowane do smartfonów, Folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, Paski do telefonów komórkowych, Podkładki pod myszy komputerowe, Podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, Pokrowce do tabletów, Pokrowce
z klapką do tabletów, Pokrowce na laptopy, Pokrowce na smartfony, Skórzane pokrowce na smartfony, Wodoodporne pokrowce
na smartfony, Torby do noszenia komputerów, Ładowarki USB, Etui
typu Flip Cover do smartfonów, Futerały na tablety, Pamięci USB
z mikrozłączami USB kompatybilnymi z telefonami komórkowymi,
Kable USB, Zestawy słuchawkowe do telefonów komórkowych, Baterie do telefonów komórkowych, Baterie dodatkowe do telefonów
komórkowych, Klawiatury do smartfonów, Wyświetlacze do smartfonów, Słuchawki do smartfonów, Słuchawki douszne do smartfonów,
Zestawy słuchawkowe do smartfonów, Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów, Smartbandy.
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(111) 349726
(220) 2021 09 08
(210) 533698
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732)	LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lewiatan Biznes Cały biznes w jednym miejscu
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 26.04.03, 26.04.09, 29.01.13
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Programy komputerowe, Platformy
edytowania zespołowego w czasie rzeczywistym [RTCE] [oprogramowanie], Platformy oprogramowania do zarządzania współpracą, Platformy oprogramowania do współpracy [oprogramowanie],
Oprogramowanie do komunikacji pomiędzy użytkownikami, Aplikacje mobilne do komunikacji pomiędzy użytkownikami, Oprogramowanie komputerowe do komunikacji między komputerami w ramach
sieci lokalnej, Oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa [SaaS], Oprogramowanie
użytkowe jako usługa [SaaS], Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa [SaaS], Oprogramowanie do wspierania
franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa [SaaS], Oprogramowanie do dokonywania zakupów jako usługa [SaaS], Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi jako usługa
[SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS]
obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości.
(111) 349727
(220) 2021 09 08
(210) 533699
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732)	LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mój L LEWIATAN
(540)

(591) żółty, niebieski, biały, jasnobrązowe
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 19.01.12, 08.03.01, 08.07.17,
05.09.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14, 02.09.14
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Programy komputerowe, Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi, Aplikacje
mobilne do zarządzania programami lojalnościowymi, Oprogramowanie do dokonywania zakupów, Publikacje elektroniczne, Broszury foldery i ulotki, w formie elektronicznej, Broszury, foldery i ulotki
z zakresu promocji programów lojalnościowych, w formie elektronicznej, Gazetki promocyjne w formie elektronicznej, Kodowane
karty lojalnościowe, 16 Publikacje drukowane, Ulotki, Broszury, Foldery, Broszury, foldery i ulotki, Broszury, foldery i ulotki z zakresu promocji programów lojalnościowych, Gazetki promocyjne, Papierowe
karty lojalnościowe, 35 Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Pośrednictwo handlowe, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja materiałów
reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Kampanie marketingowe, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Promowanie sprzedaży
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za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Promowanie
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów
kart rabatowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi, Obsługa programów lojalnościowych, Administrowanie programami
lojalnościowymi i motywacyjnymi, Usługi w zakresie programów
lojalnościowych, Usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi
znaczki handlowe, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami lojalności
klientów i programami motywacyjnymi, Doradztwo organizacyjne
dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty,
Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie programów
lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem
programów kart lojalnościowych, Organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, Usługi programów lojalnościowych, 36
Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Wydawanie kart do płatności elektronicznych w związku z programami bonusowymi i programami nagród, Wydawanie bonów, Emisja bonów wartościowych
jako nagroda za lojalność klienta, Wydawanie bonów wartościowych
w związku z programami lojalnościowymi.

(111) 349728
(220) 2021 09 09
(210) 533711
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sucha Beskidzka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dolce far niente
(540)

(531) 02.03.17, 02.03.23, 27.05.01, 26.11.05
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: materace, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: materace.
(111) 349729
(220) 2021 09 10
(210) 533801
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) MITOTERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MITOTERAPIA
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety składające się
z pierwiastków śladowych, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety z kwasem foliowym,
Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Suplementy diety do użytku medycznego,
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy
diety zawierające drożdże, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy ziołowe, 44 Terapia (Fizyczna-),
Terapia ajurwedyjska, Usługi terapeutyczne, Fizykoterapia, Terapia
ciała, Usługi terapii urody, Terapia cieplna [medyczna], Fizjoterapia
[fizykoterapia], Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Zapewnianie laseroterapii w leczeniu schorzeń, Muzykoterapia
do celów fizycznych, psychologicznych i poznawczych.
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(111) 349730
(220) 2021 09 10
(210) 533802
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) MITOTERAPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MitoDieta
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety składające się
z pierwiastków śladowych, Zdrowotne suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość,
Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety składające się z aminokwasów, Suplementy diety z kwasem foliowym,
Suplementy diety ze sproszkowanym białkiem, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Suplementy diety do użytku medycznego,
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy diety zawierające białko, Suplementy diety zawierające kazeinę, Suplementy
diety zawierające drożdże, Mineralne suplementy odżywcze, Odżywcze suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy ziołowe, 44 Terapia (Fizyczna-),
Terapia ajurwedyjska, Usługi terapeutyczne, Fizykoterapia, Terapia
ciała, Usługi terapii urody, Terapia cieplna [medyczna], Fizjoterapia
[fizykoterapia], Terapia mowy i słuchu, Terapia zajęciowa i rehabilitacja, Zapewnianie laseroterapii w leczeniu schorzeń, Muzykoterapia
do celów fizycznych, psychologicznych i poznawczych.
(111) 349731
(220) 2021 09 13
(210) 533830
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732)	GRABARKIEWICZ PAWEŁ STRATEGOR WIELKOPOLSKIE
CENTRUM EKSPERTYZ FINANSOWYCH, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	STRATEGOR
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego
i przetwarzania danych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe
dotyczące finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe w zakresie
marketingu strategicznego, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury
przedsiębiorstw, Doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego,
Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo dotyczące zbywania
firm, Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu
do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo
w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Doradztwo zawodowe (inne
niż związane z edukacją i szkoleniami), Doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane z zarządzaniem, Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania-), Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie zarządzania-),
Działalność gospodarcza (Specjalistyczne doradztwo w zakresie-),
Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
i jej organizacji, Zarządzanie działalnością gospodarczą (Doradztwo
w zakresie-), Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym

zakresie, Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym
zakresie, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Usługi w zakresie wyceny marki, Badania dla celów działalności gospodarczej, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania projektów
dotyczących działalności gospodarczej, Analizy kosztów, Analizy
kosztów i korzyści, Badania i analizy rynkowe, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Analiza w zakresie marketingu, Analiza trendów marketingowych, Badania rynku i badania
marketingowe, Badania w dziedzinie strategii marketingowych,
Analizy w zakresie marketingu, Marketing bezpośredni, Kampanie
marketingowe, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, Planowanie strategii marketingowych, Usługi doradcze
w zakresie marketingu, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Ekonomiczne prognozy, Prognozy ekonomiczne
do celów prowadzenia działalności gospodarczej, Prognozy i analizy
ekonomiczne, Wycena firm, 36 Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące
rozliczeń, Doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, Doradztwo
finansowe i usługi konsultingu finansowego, Doradztwo finansowe
w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe związane
z pożyczkami, Doradztwo i analiza finansowa, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, Doradztwo w sprawach finansowych,
Doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Doradztwo w zakresie inwestowania funduszy, Finansowe (Doradztwo-), Niezależne doradztwo w zakresie planowania
finansowego, Usługi w zakresie wyceny własności intelektualnej,
Usługi w zakresie wyceny finansowej, Wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Wycena i oszacowanie wartości
majątku, Wycena majątku, 41 Doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo
w zakresie szkoleń, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego,
Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), Doradztwo zawodowe [edukacja], Doradztwo zawodowe i coaching, 42
Doradztwo projektowe, Doradztwo naukowe, Doradztwo w zakresie
badań naukowych, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Doradztwo w zakresie oszczędności energii, 45 Doradztwo dotyczące
własności przemysłowej, Doradztwo dotyczące ochrony własności
intelektualnej, Doradztwo w kwestiach praw własności przemysłowej, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną
i prawami autorskimi.

(111) 349732
(220) 2021 08 24
(210) 533066
(151) 2022 01 18
(441) 2021 09 13
(732)	GOGLOBAL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nowa Wieś Wrocławska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GLOBAL24
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.17, 29.01.12
(510), (511) 39 Usługi kurierskie, Lotnicze usługi kurierskie, Usługi kurierskie dotyczące towarów, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania paczek, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania wiadomości,
Usługi kurierskie w zakresie dostarczania pakunków, Usługi kurierskie w zakresie transportowania ładunków, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania listów, Usługi kurierskie w zakresie dostarczania
towarów, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], Transport i składowanie towarów, Transport drogą kurierską, Magazynowanie, Magazynowanie towarów, Magazynowanie ładunków, Magazynowanie
paczek, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie ładunku
przed transportem, Usługi związane z magazynowaniem towarów,
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Profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, Skomputeryzowane
planowanie związane z transportem.
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(540)

(111) 349733
(220) 2021 07 06
(210) 531186
(151) 2022 01 19
(441) 2021 10 04
(732) FUNDACJA FIRMA DLA KAŻDEGO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIRMA DLA KAŻDEGO
(540)

(591) niebieski, różowy, fioletowy
(531) 26.03.03, 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne, Abonowanie dostępu
do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], Administrowanie sprzedażą, Agencje
eksportowe i importowe, Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Analiza cen, Doradztwo w zakresie
wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji dotyczących
produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie informacji
porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie
informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania
tych usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Tłumaczenia, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Tłumaczenia językowe, Usługi
w zakresie tłumaczeń pisemnych.
(111) 349734
(220) 2021 04 26
(151) 2022 01 17
(441) 2021 09 27
(732)	GREENPOINT SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) happy face
(540)

(591) czerwony, czarny, zielony, żółty, brązowy, jasnobrązowy,
beżowy, fioletowy, biały
(531) 05.03.22, 05.09.15, 08.05.01, 08.05.10, 08.01.06, 24.09.02,
24.09.07, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy
mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(111) 349736
(220) 2021 07 06
(210) 531155
(151) 2022 01 19
(441) 2021 10 04
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XXL SAUCE SOS
(540)

(210) 528089

(591) czarny, biały, fioletowy, żółty, ciemnoróżowy, błękitny
(531) 26.01.06, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne odzieży, obuwia i nakryć głowy, Usługi w zakresie informacji
handlowej, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 349735
(220) 2021 07 06
(210) 531156
(151) 2022 01 19
(441) 2021 10 04
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XXL SAUCE SOS

(591) czerwony, ciemnoczerwony, zielony, czarny, brązowy,
beżowy, żółty, biały
(531) 05.09.17, 05.09.15, 05.09.22, 08.05.01, 08.05.10, 19.07.01,
24.09.02, 24.09.07, 27.05.01, 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy
mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

52

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 14/2022

(111) 349737
(220) 2021 07 06
(210) 531153
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STREET SOS DO NACISKAJ I SMAKUJ W PRACY I W SZKOLE
(540)

(591) czerwony, pomarańczowy, zielony, czarny, żółty, niebieski,
biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.06, 24.09.02, 24.09.05, 26.01.02,
26.01.03, 19.03.01, 19.03.21, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy
mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(111) 349738
(220) 2021 07 06
(210) 531148
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOS JAKOŚĆ PREMIUM
(540)

(591) czerwony, zielony, czarny, różowy, brązowy, beżowy,
fioletowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 24.09.02, 26.01.02, 26.01.03, 26.04.02,
26.04.18, 05.09.06, 05.09.17, 05.09.22, 08.01.25
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy
mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(111) 349739
(220) 2021 08 31
(210) 533385
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) J&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cekanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ponzio aluminium
(540)

(591) niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 Materiały i konstrukcje metalowe, budowlane materiały
i konstrukcje metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, barierki ochronne, konstrukcje metalowe do basenów kąpielowych, blacha, bramy metalowe, metalowe daszki dla budownictwa,
metalowe elementy do drzwi: futryny, klamki, kołatki, ograniczniki,
okucia, osprzęt, płyty, prowadnice, rolki, prowadnice do rolek, zamki,
zasuwy, zawiasy, zatrzaski drzwiowe, drzwi metalowe, nieelektryczne zamknięcia do drzwi, futryny, klamki, gałki i uchwyty, klucze, narożniki metalowe dla budownictwa, nity metalowe, metalowe ograniczniki do okien, osprzęt do okien, zawiasy, ramy i okucia okienne,
rolki i prowadnice do rolek do okien przesuwanych, lufciki i okienka
metalowe, okna metalowe, rygle do zasuw okiennych, okiennice
metalowe, okucia dla budownictwa, metalowe kabiny do malowania przy pomocy rozpylacza, okładziny metalowe dla budownictwa,
metalowe pokrycia ścian dla budownictwa, metalowe ścianki szczelne, progi metalowe, przegrody metalowe, rury i rurki metalowe,
śruby metalowe, nieelektryczne zamki metalowe, zamki zasuwowe,
zamknięcia, zawiasy, żaluzje metalowe, 17 Materiały do klinowania
z gumy lub tworzyw sztucznych, podkładki z kauczuku lub tworzyw
sztucznych, taśmy przylepne i/lub samoprzylepne inne niż do celów
medycznych, papierniczych lub do użytku domowego, sznury gumowe, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały termoizolacyjne, materiały na uszczelnienia okien i drzwi, uszczelki, uszczelki
z kauczuku lub z włókna wulkanizowanego, uszczelnienia zapobiegające przeciekom wody, uszczelki do okładzin, złączki, 40 Usługi
w zakresie obróbki metali oraz powlekania metali.
(111) 349740
(220) 2021 08 26
(210) 533161
(151) 2022 01 12
(441) 2021 09 20
(732) VMP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Momenti Per Me
(510), (511) 25 Odzież, Bielizna osobista i nocna, Piżamy, Spodnie
do piżamy, Jednoczęściowe piżamy, Krótkie piżamy damskie, Piżamy
[tylko z trykotu], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe,
Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy
z kapturem, Dzianina [odzież], Kombinezony, Kombinezony damskie
jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony [odzież], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Komplety sportowe, Koszule, Koszule codzienne, Koszule nocne, Koszule z długimi
rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z golfem, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule zapinane, Koszulki bez
rękawów, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy ciążowe, Odzież codzienna, Legginsy, Odzież
damska, Odzież dziana, Odzież męska, Odzież sportowa, Płaszcze kąpielowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Spodenki, Spodnie, Koszule
do spania.
(111) 349741
(220) 2021 08 25
(210) 533138
(151) 2022 01 12
(441) 2021 09 20
(732) PLICNER BOGDAN IVERTII POLSKA, Rusko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KELAG
(510), (511) 6 Pergole ogrodowe metalowe, Samozamykacze
do drzwi wykonane z metalu, 11 Rolki do kabin prysznicowych.
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(111) 349742
(220) 2021 08 24
(151) 2022 01 18
(441) 2021 09 13
(732) RÓŻANOWSKI TOMASZ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RÓŻANA PIEKARNIA CUKIERNIA KAWIARNIA
(540)

(210) 533067

(591) różowy, biały
(531) 05.07.02, 02.09.01, 05.05.01, 05.05.20, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, 43
Kawiarnia, Usługi kawiarni, Serwowanie jedzenia i napojów, Przygotowywanie posiłków i napojów.
(111) 349743
(220) 2021 09 02
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) BUCZEK ROBERT, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Konstel
(510), (511) 40 Obróbka metali.

(210) 533491

(111) 349744
(220) 2021 09 02
(210) 533489
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) PEROŃ RAFAŁ, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SPEEDZONE
(510), (511) 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych części i akcesoriów do pojazdów, czapek sportowych, odzieży, koszulek, czapek bejsbolówek,
opasek przeciwpotnych na głowę, nakryć głowy, artykułów odzieżowych w stylu sportowym, obuwia, gadżetów reklamowych, breloczków, kosmetyków, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi aukcyjne, Usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, Usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, Usługi administrowania
działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi zarządzania sprzedażą, Reklama, Publikacja reklam, Usługi marketingowe i promocyjne, Wynajem
przestrzeni reklamowej, w tym on-line, Marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], Zarządzanie bazami danych, Administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie franchisingu, Handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, 41 Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość
i pisanie tekstów, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania
muzyki, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicznych
online, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja
i redagowanie książek, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja
kalendarzy imprez, Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki,
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikowanie,
Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie multimediów, Publikowanie recenzji, Publikowanie tekstów edukacyjnych,
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Publikowanie ulotek, Publikowanie plakatów, Sprawozdania wiadomości, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostępnianie biuletynów
online w dziedzinie rozrywki sportowej, Udostępnianie czasopisma online obejmującego informacje w dziedzinie gier komputerowych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji
on-line, Usługi programów informacyjnych dla radia lub telewizji, Usługi publikacji multimedialnego oprogramowania rozrywkowego, Usługi
publikacji, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio
i rozrywki multimedialnej, Usługi wydawnicze, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie
czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie prospektów,
Wydawanie przewodników turystycznych, Zapewnianie rankingów
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych,
Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
i muzea, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi w zakresie gier wideo, Usługi w zakresie
przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu i kultury, Administrowanie [organizacja] teleturniejami, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie,
Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Escape room [rozrywka], Fankluby, Fotoreportaże,
Impresariat artystyczny, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych,
Organizowanie fanklubów, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Prezentacja filmów, Produkcja programów dokumentalnych, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja programów radiowych
lub programów telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych
na żywo w celach rozrywkowych, Produkcja programów telewizyjnych
na żywo, Produkcja programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja
programów telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, Produkcja
przedstawień, Produkcja przedstawień muzycznych, Hazard, Organizowanie spotkań miłośników pojazdów mechanicznych, Organizowanie
imprez sportowych, zawodów i turniejów sportowych, Organizacja turniejów sportowych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych,
Prowadzenie imprez rozrywkowych, Organizacja zawodów dotyczących pojazdów mechanicznych, Organizacja i przeprowadzanie imprez
rozrywkowych, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dotyczących pojazdów
mechanicznych, Organizowanie konkursów, Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Prowadzenie blogu on-line.

(111) 349745
(220) 2021 09 01
(210) 533430
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 27
(732)	NEWMOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Newmor
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 1 Kleje do dywanów, Kleje do kładzenia powłok ściennych, Kleje do okładzin ściennych, Kleje do pokryć podłogowych,
Kleje do tapetowania, Tapetowanie (Kleje do-), Środki gruntujące do:
wykładzin, paneli i tapet, do malowania i tapetowania, 19 Niemetalowe panele podłogowe, Niemetalowe panele ścienne, Niemetalowe
panele sufitowe, Okładzinowe panele ścienne (Niemetalowe-), Panele akustyczne niemetalowe, Sufity podwieszane (Niemetalowe-),
Drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Listwy podłogowe, niemetalowe,
Listwy przypodłogowe niemetalowe, Materiały okładzinowe (Niemetalowe-), Listwy niemetalowe, 27 Wykładzina dywanowa, Ma-
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teriały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania
gruntu, Pokrycia ścian i sufitów, Winylowe pokrycia ścian, Dywany,
Podkłady pod dywany, Wykładziny podłogowe [dywany], Pokrycia
podłogowe, Pokrycia podłogowe winylowe, Pokrycia podłogowe
o właściwościach izolacyjnych, Winylowe wykładziny podłogowe,
Pokrycia ścienne, Tapeta, Tapeta tekstylna, Tapeta z efektami wizualnymi 3D, Tapeta z pokryciem tekstylnym, Tapety winylowe, 35
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi,
Usługi w zakresie prowadzenia sklepu detalicznego i hurtowego z:
tapetami, panelami, wykładzinami i materiałami budowlanymi niemetalowymi oraz klejami i środkami gruntującymi do wykładzin,
paneli, tapet, Prowadzenie przedstawicielstwa firm zagranicznych,
Pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów,
Prowadzenie agencji informacji handlowej, 37 Malowanie, Montaż
podłóg drewnianych, Usługi malarskie, Układanie pokryć podłogowych, Usługi budowlane, Montaż ścianek działowych, akustycznych
ścian przesuwnych, drzwi wewnętrznych oraz sufitów podwieszanych, Montaż wykładzin i paneli podłogowych.

(111) 349746
(220) 2021 09 08
(210) 533675
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) MLEKO PAWEŁ PM-DEVELOPMENT, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PM development
(540)

(591) czerwony, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, 37 Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych.
(111) 349747
(220) 2021 09 15
(210) 533959
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) FOOD FOR NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FESTIWAL PASIBRZUCHA
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Chorągiewki
papierowe, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier tłuszczoodporny, Papier serwetkowy, Papierowe chusteczki higieniczne,
Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe,
Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod
szklanki, Plakaty z papieru, Podstawki pod kufle do piwa, Podstawki
pod szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki
pod szklanki z papieru, Transparenty z papieru, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, plakaty, Banery
wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bilety wstępu, Biuletyny informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane],
Dekoracje z papieru [flagi], Drukowane bilety wstępu na imprezy,
Drukowane foldery informacyjne, Drukowane ulotki informacyjne,
Fotografie [wydrukowane], Drukowane bilety, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Jadłospisy, Karty menu, Programy imprez,
Ulotki, Ulotki reklamowe, 25 Bandany, Czapki baseballowe, Czapki
bejsbolówki, Czapki i czapeczki sportowe, Daszki przeciwsłoneczne,
Apaszki, Bezrękawniki, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Dzianina [odzież], Koszule, Koszule z dzianiny, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Kurtki
wierzchnie, Wiatrówki, 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Soki,
Wody, Aperitify bezalkoholowe, Bezalkoholowe gazowane napoje
na bazie soków owocowych, Bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoholowe napoje
zawierające soki warzywne, Cydr bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Mrożone
napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje
bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku
herbaty, Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Napoje
energetyzujące, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Niegazowane

napoje bezalkoholowe, Woda, Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa
jasne ale (IPA), Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne,
Napoje orzeźwiające, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Kampanie
marketingowe, Marketing bezpośredni, Marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy,
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja
nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, Promocja [reklama] koncertów, Publikacja treści reklamowych, Reklama i marketing, Reklama
zewnętrzna, Umieszczanie reklam, 41 Organizowanie konferencji,
wystaw i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo
i muzea, Imprezy kulturalne, Organizacja i prezentacja widowisk,
Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, Organizacja widowisk, Organizowanie
festiwali, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali
w celach kulturalnych, Organizowanie gier z udziałem publiczności,
Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie konkursów, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej.

(111) 349748
(220) 2021 09 15
(210) 533957
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) FOOD FOR NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PASIFESTIWAL
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Chorągiewki
papierowe, Ozdoby kartonowe na artykuły spożywcze, Papier tłuszczoodporny, Papier serwetkowy, Papierowe chusteczki higieniczne,
Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe,
Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod
szklanki, Plakaty z papieru, Podstawki pod kufle do piwa, Podstawki
pod szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki
pod szklanki z papieru, Transparenty z papieru, Materiały drukowane,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Afisze, plakaty, Banery wystawowe wykonane z kartonu, Banery wystawowe z papieru, Bilety wstępu, Biuletyny informacyjne, Biuletyny [materiały drukowane], Dekoracje z papieru [flagi], Drukowane bilety wstępu na imprezy, Drukowane
foldery informacyjne, Drukowane ulotki informacyjne, Fotografie [wydrukowane], Drukowane bilety, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Jadłospisy, Karty menu, Programy imprez, Ulotki, Ulotki reklamowe, 25 Bandany, Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki
i czapeczki sportowe, Daszki przeciwsłoneczne, Apaszki, Bezrękawniki, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem,
Dzianina [odzież], Koszule, Koszule z dzianiny, Koszulki polo, Koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, Kurtki wierzchnie, Wiatrówki, 32 Aromatyzowane napoje gazowane, Soki, Wody, Aperitify bezalkoholowe, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
Bezalkoholowe napoje bez zawartości słodu [inne niż do użytku medycznego], Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Cydr
bezalkoholowy, Koktajle bezalkoholowe, Koktajle [bezalkoholowe
napoje owocowe], Mrożone napoje gazowane, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe, Napoje energetyzujące, Napoje na bazie owoców lub
warzyw, Niegazowane napoje bezalkoholowe, Woda, Drinki na bazie
piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo pełne jasne,
Piwo pszeniczne, Napoje orzeźwiające, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Kampanie marketingowe, Marketing bezpośredni, Marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing
internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań
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wideo w celach marketingowych, Produkcja reklam, Promocja [reklama] koncertów, Publikacja treści reklamowych, Reklama i marketing,
Reklama zewnętrzna, Umieszczanie reklam, 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne,
zoo i muzea, Imprezy kulturalne, Organizacja i prezentacja widowisk,
Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja widowisk, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie
festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie gier z udziałem publiczności, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, Organizowanie konkursów, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej.

(111) 349749
(220) 2021 09 15
(210) 533953
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Specjaliści od melanżu
(510), (511) 6 Ogrodzenia metalowe, Metalowe materiały budowlane,
Balustrady metalowe do ogrodzeń, Metalowe łączniki do ogrodzeń,
Metalowe słupy ogrodzeniowe, Metalowe panele ogrodzeniowe, 19
Ogrodzenia niemetalowe, Niemetalowe materiały ogrodzeniowe, Betonowe materiały budowlane, Słupy betonowe, Bloczki betonowe.
(111) 349750
(220) 2021 09 15
(210) 533940
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) IRBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRBIS
(540)

(531) 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Wyroby jubilerskie, Wyroby jubilerskie [biżuteria], Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Amulety będące
biżuterią, Amulety [biżuteria], Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy,
Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria
na ciało, Biżuteria osobista, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna,
Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria wykonana z kamieni szlachetnych, Biżuteria wykonana
z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria wykonana
z metali półszlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych metali
szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria wytworzona
z metali szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z emalii cloisonné, Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, Biżuteria
z metali szlachetnych, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria
z tworzyw sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria
ze stopów cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna
biżuteria], Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, Biżuteria
ze złotem, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bransoletki z tkaniny
haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby],
Broszki [biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem
[biżuteria], Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut złoty [biżuteria], Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria),
Nici ze złota [biżuteria], Ozdoby [biżuteria], Ozdoby z kości słoniowej
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[biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali
nieszlachetnych, Siatka z metali szlachetnych [biżuteria], Srebrne nici
[biżuteria], Syntetyczne kamienie [biżuteria], Szkło sztrasowe [sztuczna
biżuteria] (biżuteria z-), Szpilki [biżuteria], Szpilki ozdobne [biżuteria],
Sztuczna biżuteria, Sztuczna biżuteria na ciało, Wisiorki z aglomerowanego bursztynu [ambroidu] będące biżuterią, Wisiorki z bursztynu
będące biżuterią, Wpinki do klapy [biżuteria], Wpinki do klapy z metali
szlachetnych [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, Złote nici [biżuteria].

(111) 349751
(220) 2021 07 06
(210) 531149
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SOS JAKOŚĆ PREMIUM VEGAN NIE ZAWIERA CUKRU<br />
(540)

(591) czerwony, zielony, czarny, niebieski, jasnobrązowy, fioletowy,
żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.09.17, 05.09.22, 08.03.10, 24.09.02,
26.01.02, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.18, 05.03.16, 05.07.12, 05.07.19
(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy
mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.
(111) 349752
(220) 2021 07 06
(210) 531152
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) ROLESKI SPÓŁKA JAWNA, Zbylitowska Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STREET PREMIUM SUPER WYGODNE DO PRACY I SZKOŁY
(540)

(591) czerwony, zielony, niebieski, czarny, brązowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.03.01, 19.03.21, 24.09.02, 24.09.05,
26.01.02, 26.01.03, 08.05.03, 11.01.04, 08.01.06, 26.01.01, 26.01.18,
01.15.11, 26.04.02, 26.04.18, 13.03.07
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(510), (511) 30 Musztardy, musztardy smakowe, musztardy przyprawowe, majonezy, majonezy smakowe, majonezy przyprawowe,
sosy majonezowe smakowe, ketchupy, ketchupy smakowe, ketchupy przyprawowe, preparaty do przygotowywania sosów, sosy, sosy
mięsne, sosy do sałatek, sosy przyprawowe, sosy warzywne, sosy
ziołowe, sosy do mięs, sosy majonezowe, sosy sojowe, sosy pomidorowe, dressingi, dipy, pesto, ekstrakty warzywne i mięsne, aromaty
i przyprawy do żywności, ocet, marynaty do mięs.

(111) 349753
(220) 2021 07 17
(210) 531653
(151) 2022 01 07
(441) 2021 08 09
(732) KUŁAKOWSKI PIOTR, Smolec (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PK Program
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie
portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, 41 Kursy
edukacyjne dotyczące projektowania, Kursy edukacyjne związane
z automatyzacją, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Kursy szkoleniowe związane z analizą systemów, Kursy szkolne
w zakresie pomocy w nauce, 42 Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne,
Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, Tworzenie stron internetowych na zlecenia.
(111) 349754
(220) 2020 09 07
(151) 2022 01 05
(441) 2021 08 30
(732) PRO-SELECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Murowana Goślina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URESHII PROFESSIONAL
(540)

(210) 517934

nia farby z włosów, balsamy do wygładzania i prostowania włosów, płukanki do włosów [szampon z odżywką], produkty do układania włosów
dla mężczyzn, środki pomagające rozczesywać splątane włosy, preparaty do kuracji włosów, preparaty do ochrony włosów przed słońcem,
środki do rozjaśniania pasemek na włosach, produkty do wysuszania
włosów do użytku kosmetycznego, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, produkty do zapobiegania
wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, 11 elektryczne suszarki
do włosów, elektryczne ręczne suszarki do włosów, lampy do kręcenia włosów, lampy na podczerwień do suszenia włosów, nawilżacze
do włosów do użytku w salonach piękności, umywalki do mycia włosów, 20 meble, fotele fryzjerskie, lustra [meble], lustra z elektrycznym
oświetleniem, ramy do luster, blaty na szafki przeznaczone do użytku
ze zlewozmywakami, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, elementy meblowe, meble do eksponowania towarów, meble do wnętrz,
moduły do przechowywania [meble], 21 buteleczki do nakładania farby
do włosów, dopasowane uchwyty na produkty do układania włosów,
dopasowywane półki na produkty do utrwalania włosów, dozowniki
do kosmetyków, dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki produktów do utrwalania włosów, dozowniki szamponu, elektryczne grzebienie do włosów, etui na grzebienie, futerały dopasowane do przyborów kosmetycznych, grzebienie, grzebienie do tapirowania włosów,
grzebienie do włosów, kosmetyczki [wyposażone], miski do farbowania
włosów, paski dla wizażystów, pędzle do farbowania włosów, przybory
kosmetyczne, elektryczne obrotowe szczotki do włosów, podgrzewane
elektrycznie szczotki do włosów, szczotki do stylizacji włosów gorącym
powietrzem, szczotki do włosów, 26 arkusze folii aluminiowej do robienia pasemek na włosach, chusty do włosów, czepki do farbowania
włosów, czepki do robienia pasemek na włosach, dekoracyjne akcesoria do włosów, elastyczne opaski do włosów, elastyczne wstążki do włosów, elektryczne wałki do włosów, folie do koloryzacji włosów, frotki
do włosów, gąbki do upinania włosów w kok, gumka do związywania
włosów, gumki do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów,
kosmyki włosów, ludzkie włosy, nieelektryczne wałki do włosów, orientalne szpilki do włosów, ozdoby do włosów [nie z metali szlachetnych],
ozdoby do włosów w formie grzebieni, paski z tworzyw sztucznych
do użytku w koloryzacji włosów, piankowe wałki do włosów, papiloty
spiralne do włosów, przepaski do włosów, siatki na włosy, spinki do kręcenia włosów, spinki do włosów, sploty włosów, sprężynki [akcesoria
do włosów], szpilki do kręcenia włosów, szpilki do ozdabiania włosów,
sprężynki do włosów [akcesoria do włosów], sztuczne włosy, wałki
do włosów, włosy do przedłużania, wsuwki do kręcenia włosów, wsuwki do układania włosów w fale, peruki, wstążki do włosów.

(111) 349755
(220) 2021 03 14
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732)	AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHOSPHOBOR Nawóz dolistny Bor + Fosfor
(540)

(531) 05.05.02, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, kosmetyki funkcjonalne, zestawy kosmetyków, kosmetyki kolorowe, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki do włosów, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyczne
preparaty fryzjerskie, żele do utrwalania fryzury, kremy do utrwalania
fryzury, olejki do włosów, kremy do włosów, farby do włosów, odżywki
do włosów, pianki do włosów, pomady do włosów, lakiery do włosów,
szampony do włosów, pudry do włosów, serum do włosów, maseczki do włosów, neutralizatory do włosów, płyny do włosów, maskara
do włosów, balsamy do włosów, toniki do włosów, rozjaśniacze do włosów, środki zmiękczające do włosów, olejki do odżywiania włosów,
płyny ochronne do włosów, środki do pielęgnacji włosów, preparaty
do pielęgnacji włosów, nielecznicze szampony do włosów, preparaty
do koloryzacji włosów, preparaty nabłyszczające do włosów, środki
do nawilżania włosów, płyny do układania włosów, płyny do stylizacji
włosów, preparaty do mycia włosów, preparaty do skręcania włosów,
produkty utrwalające do włosów, płyny do ondulacji włosów, proszek
do mycia włosów, preparaty do barwienia włosów, produkty do usuwa-

(210) 526030

(591) szary, biały, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych
w okresie ich gwałtownego wzrostu, Nawóz do liści stosowany na roślinach uprawnych w okresie obciążenia, Nawóz naturalny, Nawozy,
Nawozy azotowe, Nawozy biologiczne, Nawozy chemiczne, Nawozy
do roślin, Nawozy do roślin doniczkowych, Nawozy do trawy, Nawozy
mineralne, Nawozy mieszane, Nawozy potasowe, Nawozy organiczne, Nawozy zawierające azot i magnez (Mg), Nieorganiczne nawozy,
Odżywki dla roślin, Biostymulatory roślin, Biologiczne nawozy azotowe, Preparaty mineralne do użytku jako dodatki odżywcze dla roślin,
Produkty mineralne do użytku w hodowli roślin, Fosforan w formie
ciekłej do stosowania na liściach rolniczych roślin uprawnych, Nawóz
w formie stałej.
(111) 349756
(220) 2021 07 02
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732)	NOWORYTA ARTUR, Filipowice (PL)

(210) 531051
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSPORT
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.05.16
(510), (511) 28 Narty, Narty zjazdowe.
(111) 349757
(220) 2021 08 04
(210) 532348
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) QUADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q quadia
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 16.03.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji
medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikacja wyników badań
klinicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Przekazywanie know-how [szkolenia], 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania
medyczne, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Próby kliniczne, Laboratoria medyczne, Medyczne usługi laboratoryjne, 44 Usługi
obrazowania medycznego, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia,
Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi medyczne, Badania medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi klinik medycznych, Usługi analiz medycznych
związanych z leczeniem osób, Usługi diagnostyki medycznej [testy
i analizy], Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia,
Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Informacja medyczna, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie
opieki zdrowotnej, Usługi telemedyczne, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Dostarczanie
informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych.
(111) 349758
(220) 2021 08 04
(210) 532349
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) QUADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 16.03.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji
medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikacja wyników badań
klinicznych, Udostępnianie publikacji on-line, Przekazywanie know-how [szkolenia], 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Udzielanie informacji na temat badań medycznych
i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Próby
kliniczne, Laboratoria medyczne, Medyczne usługi laboratoryjne,
44 Usługi obrazowania medycznego, Opieka medyczna i analizy
związane z leczeniem pacjenta, Usługi medyczne w zakresie oceny
stanu zdrowia, Badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi
medyczne, Badania medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi klinik medycznych, Usługi
analiz medycznych związanych z leczeniem osób, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Informacja medyczna, Udostępnianie informacji
medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi telemedyczne,
Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Dostarczanie informacji z dziedziny opieki
zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów
medycznych.

(111) 349759
(220) 2021 08 05
(210) 532423
(151) 2022 01 18
(441) 2021 09 27
(732) TARKA KLAUDIA KLATEX CORP., Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flowy.pl
(540)

(591) biały, niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Prowadzenie hurtowni i sklepów polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet
i sprzedaży wysyłkowej, obejmującej następujący zakres towarów:
kosmetyki do twarzy, ciała, brwi, rzęs, paznokci, włosów, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu, futerały na telefony,
osłony na telefony, etui na telefony komórkowe, kuferki kosmetyczne, kosmetyczki niewyposażone, lustra i lusterka stojące, lusterka
ręczne toaletowe, lusterka kieszonkowe, lusterka do puderniczek, lusterka do makijażu, przybory kosmetyczne, akcesoria kosmetyczne,
aplikatory kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne, gąbki kosmetyczne,
pędzle kosmetyczne, puderniczki kosmetyczne, szczotki, szczotki
do włosów, szczotki kąpielowe, kosmetyczki z wyposażeniem, kosmetyczki z przyborami toaletowymi, odzież, t-shirty, koszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, bluzy, bluzki,
swetry, koszule, koszule z krótkim rękawem, krawaty, kurtki, płaszcze,
spodnie, spodenki, szorty, spódnice, sukienki, dresy, bielizna, bokserki, majtki, kąpielówki, getry, skarpetki, nakrycia głowy, czapki, szaliki,
obuwie, w tym buty sportowe, fartuchy, piżamy, frotki na nadgarstek
i głowę, opaski na głowę, opaski kosmetyczne, rękawiczki, kapelusze,
garnitury, kamizelki, elastyczne opaski do włosów, gumki do włosów,
gumki do kucyków, wstążki do włosów, przepaski do włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, falbanki koronkowe, spinki do włosów.
(111) 349760
(220) 2021 08 11
(151) 2022 01 14
(441) 2021 09 13
(732) MYSERA MONIKA, Sierpc (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POVABNA CLINIC

(210) 532586
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(540)

(591) biały, złoty
(531) 26.13.25, 03.07.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji urody, Błyszczyki do ust, Kosmetyki do makijażu, Pomadki do ust, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust,
Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki
w gotowych zestawach, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, 16
Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Materiały
szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Materiały drukowane, Terminarze [materiały drukowane], 35 Dystrybucja drukowanych materiałów
reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Produkcja filmów reklamowych, Reklama i usługi reklamowe, Dostarczanie
informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem
internetu, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Marketing
towarów i usług na rzecz innych, Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Prezentacje towarów i usług, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, Promowanie sprzedaży
towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich
w Internecie, 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Przekazywanie know-how [szkolenia], Szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, Dystrybucja filmów, Produkcja filmów szkoleniowych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Produkcja szkoleniowych filmów wideo, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Udostępnianie filmów online
nie do pobrania, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Szkolenia
w zakresie pielęgnacji urody, Szkolenie w zakresie kosmetyki i urody, 44
Chirurgia plastyczna, Pomoc medyczna, Salony piękności, Świadczenie
usług przez salony piękności, Porady w zakresie farmakologii, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Usługi klinik medycznych, Usługi medyczne,
Usługi wizażystów, Usługi kosmetyczne, Doradztwo dotyczące urody,
Doradztwo w zakresie urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody.
(111) 349761
(220) 2021 08 13
(210) 532733
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732)	SIKORA MAREK, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAKALU
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu, 4 Preparaty pochłaniające pył, Środki do usuwania pyłu.
(111) 349762
(220) 2021 08 16
(210) 532744
(151) 2022 01 18
(441) 2021 09 27
(732) KOZIOROWSKI STEFAN BIOTICOM, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOVAG Intima Gel
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Produkty lecznicze, Lecznicze żele do higieny in-

tymnej, Żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego
i terapeutycznego, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Żele
nawilżające do użytku osobistego, Wyroby medyczne w postaci żelu,
10 Urządzenia i instrumenty medyczne, Wyroby medyczne, takie jak
aparaty i instrumenty medyczne, Przyrządy do analizy medycznej,
Elektroniczne przyrządy medyczne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, Medyczne przyrządy diagnostyczne.

(111) 349763
(220) 2021 08 17
(151) 2022 01 18
(441) 2021 09 27
(732) BUDEK MATEUSZ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) espresso italiano
(540)

(210) 532755

(591) czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 26.01.04, 26.01.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Kawa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów.
(111) 349764
(220) 2021 08 19
(151) 2022 01 12
(441) 2021 09 27
(732) PV TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PV TECHNIK
(540)

(210) 532875

(591) zielony, zółty, niebieski
(531) 01.03.01, 07.01.08, 07.01.11, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.13,
26.04.01, 26.04.03, 26.04.09
(510), (511) 7 Membrany do pomp, Pompy do instalacji grzewczych,
Wymienniki ciepła [części maszyn], Pompy [maszyny], 9 Komórki fotowoltaiczne, Panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Przenośne panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
Urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, 11 Pompy ciepła, Regeneratory ciepła, Zasobniki ciepła, Wymienniki ciepła, inne niż części
maszyn, 17 Materiały nieprzewodzące do zatrzymywania ciepła, Materiały przeciw stratom ciepła w kotłach.
(111) 349765
(220) 2021 08 11
(210) 532573
(151) 2021 12 08
(441) 2021 08 23
(732) PAMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łubniany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAMAS SALAMI BANKIETOWE
(510), (511) 29 Salami.
(111) 349766
(220) 2019 03 26
(151) 2020 03 12
(441) 2019 11 25
(732) DADAN MACIEJ, Płońsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) -yardi(540)

(531) 26.11.02, 27.05.01

(210) 497648
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(510), (511) 6 baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], 7 betoniarki, odkurzacze, pompy do instalacji grzewczych, 8 kosiarki ogrodowe ręczne, narzędzia ogrodowe o napędzie ręcznym, 11 akcesoria
łazienkowe, bidety, deski sedesowe, kabiny prysznicowe, kominki,
kotły grzewcze, muszle klozetowe WC, podgrzewacze wody, urządzenia do ogrzewania, urządzenia klimatyzacyjne, wanny, wanny
spa, wentylatory elektryczne.

(111) 349767
(220) 2019 10 29
(151) 2020 12 22
(441) 2020 09 07
(732)	ADAMCZYK KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	American Building Systems
(540)

(210) 506212

(531) 07.05.02, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 1 silikony, kleje do celów przemysłowych, chemiczne impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje
do tapetowania, kleje do reperacji i montażu, kleje termotopliwe,
chemiczne renowatory do silikonu, środki chemiczne do renowacji
fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowokartonowych, kleje
do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowowłóknowych, kleje
do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny mineralnej, kleje
do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe, zaprawy montażowe, chemiczne uszczelniacze dekarskie, chemiczne uszczelniacze
kominkowe, chemiczne uszczelniacze poliuretanowe, inne niż farby
środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, inne niż farby środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, mieszanki gruntujące epoksydowe,
spoiwa epoksydowe, żywice syntetyczne w tubach, chemiczne dodatki uszlachetniające do paliw, preparaty do lutowania rui miedzianych, pasty anareobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, klej do PCV, kleje montażowe, spoiwo
(kleje), rozpuszczalniki do farb, 2 farby, farby w sprayu, bejce, lakiery,
impregnaty do drewna i betonu jako farby, koncentraty barwiące
do farb, impregnaty do drewna i betonu jako farby, farby wewnętrzne
akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe, środki do gruntowania
tynków gipsowych, do gruntowania tynków cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, masy gruntujące, kalafonia, 3 środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier ścierny szmerglowy,
papier do polerowania powierzchni, płyny i proszki do szorowania
i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju, z betonu, kosmetyki
samochodowe, zapachy do samochodów, płyn czyszczący do PCV,
papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna
w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki ścierne, tarcze ścierne
na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki do szlifowania, filc ścierny, 4
brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki, smary przemysłowe, torf, oleje
samochodowe, smary samochodowe, pasty poślizgowe do PCV, 6
metalowe materiały budowlane, metalowe elementy konstrukcyjne,
dźwigary metalowe, drabiny metalowe, drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych, metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki
stropowe metalowe, blacha metalowa, boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy metalowy, wkręty metalowe,
wkręty metalowe do konstrukcji suchej zabudowy, drzwi metalowe,
folie metalowe, gwoździe, kątowniki stalowe, konstrukcje metalowe
dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady
kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe, palety transportowe metalowe,
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pierścienie metalowe, pierścienie nagwintowane, złączki metalowe,
płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe, wieszaki metalowe, łączniki sufitowe
metalowe, profile do ścian i ościeżnicowe metalowe, kątowniki
do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe
do dociepleń, narożniki z siatką metalowe do dociepleń, narożniki
metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń, klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne
metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury
metalowe, rusztowania metalowe, rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian
metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące
i wzmacniające konstrukcję, kształtki metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe, wsporniki metalowe, drzwiczki
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki
łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze,
akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe metalowe, siatki metalowe
ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe. pojemniki metalowe do przechowywania
drobnego sprzętu budowlanego, cyna, skrzynki narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne metalowe, organizery narzędziowe metalowe, kotwy do wbijania metalowe, kotwy o specjalnym
przeznaczeniu metalowe, kołki metalowe z wkrętem, kotwy metalowe, wkręty metalowe, śruby metalowe, podkładki metalowe, nakrętki
metalowe, haki metalowe, karabińczyki metalowe, bloczki metalowe, pierścienie metalowe, kausze metalowe, zaciski metalowe, klamry metalowe, złączki metalowe, szekle metalowe, napinacze metalowe, zawleczki metalowe, krętliki metalowe, opaski zaciskowe
metalowe, blacha dachówkowa metalowa, rury rynnowe metalowe,
metalowe osłony rewizyjne ścianek, zszywki tapicerskie, prefabrykaty zbrojarskie, studzienki odwodnieniowe metalowe, kratki metalowe, pokrywy metalowe, denka studzienek metalowe, drzwi metalowe, okna metalowe, drzwi przeciwpożarowe metalowe, ościeżnice
metalowe, wiadra metalowe do użytku w pracach budowlanych, 7
narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki
i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki
elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska,
mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych
do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia
elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły-części narzędzia i maszyny
o napędzie elektrycznym, końcówki do wiertarek, brzeszczoty jako
części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, drukarki 3D, elektrody urządzeń spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki i turbiny hydrauliczne, zawory
klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska, mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie mechanicznym, noże elektryczne,
ostrza urządzeń elektrycznych do cięcia płyt styropianowych,
ostrzałki elektryczne, urządzenia elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły-części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety
do wytłaczania masy uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące
klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do ropowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni,
podnośniki mechaniczne, pompy-jako maszyny, podnośniki maszyn,
przecinaki-narzędzia o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót
ziemnych, maszyny do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne,
sprężarki, końcówki prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki,
szlifierki elektryczne, świdry mechaniczne, tokarki elektryczne,
ugniatarki mechaniczne, walce drogowe, wiertarki elektryczne, żura-
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wie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczacze, przecinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki,
młoty udarowe, młoty udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe,
wiertarki bezudarowe, wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki
stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe,
wkrętarki sieciowe do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe,
wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki
tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki
elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste,
elektryczne nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe,
szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu, szlifierki do polerki, strugi o napędzie elektrycznym, strugi
stepowe, frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze
proste, agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne, tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe,
podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne,
wyciągarki elektryczne, przewody rozruchowe, kompresory olejowe
i kompresory bezolejowe stosowane w budownictwie, pistolety
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki
pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki pneumatyczne, zawory, filtry do prac budowlanych, spawarki inwertorowe,
spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym
do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe,
pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, maszyny ogrodnicze
spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria do urządzeń
ogrodniczych, tarcze cierne do maszyn, zszywacze elektryczne, piły
otwornice, filtry olejowe, zszywacze, odsysacze do cyny, 8 narzędzia
o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, regały narzędziowe, cęgi
do cięcia drutu, brzeszczoty-części narzędzi ręcznych, dłuta, dłuta
i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze
do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako
części narzędzi, frezy, uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty
montażowe do rur, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice,
imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy
nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką
w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy
nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe odgięte,
zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze
płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych, nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw
nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem, zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek
i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze
Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne, klucze
do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec, klucze
trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe przebite, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne,
klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki ręczne,
młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie, młotki
blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki do młotków, kliny
pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętarki
z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki
z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur,

szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce boczne,
szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki
czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice
boczne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki,
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, przymiary liniowe, kątowniki,
kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy
miernicze, szczelinomierze, dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe
do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe,
ściski sprężynowe C, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet
zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa
do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki
do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas,
ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym,
noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne,
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia ręczne
do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wolframem
w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe,
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły grzbietnice,
piły do drewna mokrego, gwintowniki ręczne, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody
spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty
elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła,
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie,
kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła
kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania
kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili
do płyt gipsowokartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce boczne,
wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki,
groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki
różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników, uchwyty z przyssawką, gwintowniki ręczne, narzynki ręczne, wiertarki ręczne, ostrze
do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy imbusowych, zestawy
narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych, łapki do usuwania
gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery, trzonki do siekiery,
trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze,
zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki, motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt
gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania otworów w płytach
gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu, ramki pił do metalu,
brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica, piła kabłąkowa, piły
do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu, piły płatnice, piły
grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły
otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły
do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe, brzeszczoty
do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, stru-
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gi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych,
wy ciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje siatkowe,
szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby rzymskie, narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym, maszyny ręczne
do obróbki drewna, obcinaki do rur miedzianych, nożyce do rur
z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe do gilotyny,
rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury
plus pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, fugownice, gąbki glazurnicze, młotek
gumowy glazurniczy, fugownica z silikonem, zdzierak do fug, paca
do spoinowania płytek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata,
mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze
otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydro-gąbki,
zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
ręczne zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, wycieraczki do wycierania okien, 9 alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi
wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice, instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki elektryczne,
gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd
elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony
do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane,
pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież
ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa,
szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe,
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, odzież
ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki
ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, prostowniki, regulatory ciśnienia, dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe,
poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy
do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze,
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, instalacja
odgromowa, rejestratory obrazu pojazdu, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice, kątownice budowlane,
kątownice nastawne, łaty murarskie z poziomicą, poziomnica do fug,
obuwie ochronne, czapki ochronne, wkładki do butów roboczych,
okablowane liny i taśmy elektryczne, 11 lampy oświetleniowe, żarówki zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu,
tarasu i ogrodu, lampy budowlane-halogeny, lampy budowlane
ze statywem-halogeny, lampy budowlane-świetlówki, lampy budowlane ze statywem-świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze,
armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje
i grzejniki centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura,
przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji, miski WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy
oświetleniowe, miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze
powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia w wodę, zasobniki ciepła. zasobniki pary, oprawy
oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elektryczne, filtry powierza, zbiorniki na wodę, 12 taczki, wózki transportowe, wózki
akumulatorowe, koła do wózków transportowych, wycieraczki samo-
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chodowe, pokrowce na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła
samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi, bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa,
ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze,
rampy najazdowe, paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki
i szczotki hamulcowe, kołpaki, pompki do pompowania opon, 16 taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki
na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach, folia ochronna bąbelkowa, naklejki
na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, walki
malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką, wałki malarskie specjalne skórzane,
rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki
do wałków malarskich, zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek,
zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska,
zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska,
zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy
malarskie: kuweta plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta
plus rączka plus trzy wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki,
pudła kartonowe, zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, 17
folie malarskie, folie metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych
nie do pakowania, taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku
w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku
domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające
do okien i drzwi, taśmy niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie
o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania
i izolowania, taśmy piankowe stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa sztucznego do stosowania w pracach budowlanych,
worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej,
taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw
sztucznych, taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie,
węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom,
uszczelki okienne w rolce i cięte, węże ciśnieniowe, masy spoinowe
do zapełniania przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami
budowlanymi, płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy
uszczelniające do wody i gazu, nici uszczelniające, taśmy zbrojące
w formie wstęgi z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku
winylu (PCV) używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw
naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, taśmy
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane
do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe płyt
gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowokartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy
ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową, plastikową,
taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie, siatki, folie
z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie budowlane
w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana izolacyjna,
folia okienna samoprzylepna w rolkach, papier zbrojony, taśmy
uszczelniające, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, kleje uszczelniające, niemetalowe złączki do węży, 18
parasole ogrodowe, 19 niemetalowe materiały budowlane, kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki
do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa,
niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane z rączką,
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młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk, wapno,
niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy
wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, listwy
do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe
z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski,
żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji
brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne
do celów budowlanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla
budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła
ręczne, pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane,
czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy-szpachle dekarskie, preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne
do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie
do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany,
gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, pasty poślizgowe
i pasty do gwintów stosowane w pracach budowlanych, kit sanitarny
do celów budowlanych, taśmy teflonowe do użytku w pracach budowlanych, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne,
tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne
cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne,
tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne silikatowe, prefabrykowane
elementy niemetalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity
wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi,
płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG,
płyty specjalne, płyty sufitowe, profile tarasowe niemetalowe, taśmy
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte
materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub
wiskozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw
sztucznych, stosowane w budownictwie, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki
antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady kominowe, rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi,
powłoki ochronne na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli, powłoki ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw
sztucznych, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane
i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki
komórkowe, bloczki, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża,
mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa
gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian
podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wododporny, wełna mineralna, siatka podtynkowa, niemetalowe kołki do termoizolacji, kołnierze do kołków niemetalowe, niemetalowe listwy i profile
przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe, cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki
samopoziomujące, posadzki epoksydowe, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili niemetalowe, łączniki sufitowe niemetalowe,
profile do ścian i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili

ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, papa podkładowa, papa
wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka,
płyty bitumiczne, płyty z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe, kalenice, mocowania pokryć dachowych,
rury rynnowe spustowe plastikowe, rynny dachowe niemetalowe,
wloty niemetalowe, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe niemetalowe, zaślepki i złączki rynnowe oraz mocowania i stabilizatory rynny niemetalowe, kanały odwodnieniowe niemetalowe,
siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, akryle
stosowane w pracach budowlanych, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, tarasy drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, kratki ściekowe niemetalowe, domy drewniane do montażu, altany drewniane, osłony
posesji drewniane, płoty drewniane, pergole drewniane, pawilony
ogrodowe drewniane, drzwi wejściowe niemetalowe, drzwi gospodarcze niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, okna z tworzyw
sztucznych, okna drewniane, okna dachowe drewniane, świetliki jako
okna z drewna, parapety drewniane, pasy, gumy, gumy ściągające
do stosowania w pracach budowlanych, podkładki filcowe pod urządzenia budowlane, 20 drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria meblowe, wieszaki
ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, stoły do tapetowania, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki
drewniane, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki rozporowe
plastikowe, opaski ślimakowe niemetalowe, opaski nylonowe, nogi
do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy
i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy do klinkieru,,
zgarniacze wody, pokrowce na ubrania, 21 szczotki, szczotki czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki próżniowe, worki próżniowe z pompką, zmiotki, mopy, wiadra plastikowe,
konewki, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze
do podlewania upraw i trawnika, kosze na odpady, kije teleskopowe
do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra z rolkami, skrzynki
plastikowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze, koszyki,
pojemniki składane, skrzynki, pokrywy stosowane w pracach budowlanych, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe,
miotły do użytku domowego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, pojemniki
na odpady, wełna stalowa, miotły stalowe, czyścik do miedzi, 22 liny,
linki, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki stosowane w pracach budowlanych, pasy transportowe niemetalowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, złączki niemetalowe, pakuły lniane, sznury
ogniotrwałe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe dla budownictwa, pokrycia z tworzyw sztucznych
używane jako folie malarskie, 25 gumofilce, kalosze, skarpety, 35 telemarketing, usługi kojarzenia kontrahentów, agencje importowo-eksportowe, agencje reklamowe, badanie rynku, marketing, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, radia, telewizji, gazet, organizowanie
targów w celach handlowych i reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, zapewnianie platform internetowych dla nabywców
i sprzedawców, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenie
sklepów detalicznych, hurtowni, sklepów internetowych oraz sklepów wysyłkowych z następującymi towarami: kleje do celów przemysłowych, chemiczne impregnaty do drewna i do betonu, kleje do płytek ściennych, kleje do tapetowania, kleje do reperacji i montażu,
kleje termotopliwe, chemiczne renowatory do silikonu, środki chemiczne do renowacji fug, kleje do glazury i terakoty, kleje do gresu
i klinkieru, kleje do marmuru, kleje do kamieni, kleje do płyt gipsowo-kartonowych, kleje do płyt cementowych, kleje do płyt gipsowo-włóknowych, kleje do płyt z perlitu, kleje do ociepleń, kleje do wełny
mineralnej, kleje do styropianu, kleje na elewacje, kleje montażowe,
zaprawy montażowe, chemiczne uszczelniacze dekarskie, chemiczne
uszczelniacze kominkowe, chemiczne uszczelniacze poliuretanowe,
inne niż farby środki hydroizolacyjne dwuskładnikowe, inne niż farby
środki hydroizolacyjne jednoskładnikowe, mieszanki gruntujące
epoksydowe, spoiwa epoksydowe, żywice syntetyczne w tubach,
chemiczne dodatki uszlachetniające do paliw, preparaty do lutowania rur miedzianych, pasty anareobowe, lut miękki, pasta z cyną, topniki, pasty do lutowania miękkiego, lut twardy, klej do PCV, kleje

Nr 14/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

montażowe, spoiwo (kleje), rozpuszczalniki do farb, farby, farby
w sprayu, bejce, lakiery, impregnaty do drewna i betonu jako farby,
koncentraty barwiące do farb, impregnaty do drewna i betonu jako
farby, farby wewnętrzne akrylowe i lateksowe, farby wewnętrzne hydrofobowe, farby podkładowe, farby fasadowe, farby do dachów, farby przeciwpożarowe, lakiery, lakierobejce i lazury do drewna, testery
farb i lakierów, pigmenty, farby z mieszalnika, farby epoksydowe,
środki do gruntowania tynków gipsowych, do gruntowania tynków
cementowych, do gruntowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt
z perlitu, środki do gruntowania podłóg i elewacji, masy gruntujące,
kalafonia, środki czyszczące i myjące stosowane w przemyśle, papier
ścierny szmerglowy, papier do polerowania powierzchni, płyny
i proszki do szorowania i oczyszczania powierzchni z zaprawy, z oleju,
z betonu, kosmetyki samochodowe, zapachy do samochodów, płyn
czyszczący do PCV, papier ścierny w arkuszach, papier ścierny w rolkach, siatka ścierna w arkuszach, paca ścierna, klocki ścierne, bloki
ścierne, tarcze ścierne na rzep, krążki ścierne z fibrą, siatki ścierne-tarcze ścierne, filc polerski, dyski ścierne, gąbki ścierne, poduszki
do szlifowania, filc ścierny, brykiety drzewne, brykiety węglowe, węgiel, mazut, koks, gaz oświetleniowy, paliwo z biomasy, podpałki,
smary przemysłowe, torf, oleje samochodowe, smary samochodowe,
pasty poślizgowe do PCV, metalowe materiały budowlane, metalowe
elementy konstrukcyjne, dźwigary metalowe, drabiny metalowe,
drabiny aluminiowe, metalowe łączniki do konstrukcji drewnianych,
metalowe łączniki do konstrukcji z tworzyw sztucznych, sufity metalowe, belki metalowe, belki stropowe metalowe, blacha metalowa,
boazeria metalowa, płyty metalowe dla budownictwa, pokrycia dachowe metalowe, drut metalowy, drut kolczasty, drut naciągowy metalowy, wkręty metalowe, wkręty metalowe do konstrukcji suchej
zabudowy, drzwi metalowe, folie metalowe, gwoździe, kątowniki
stalowe, konstrukcje metalowe dla budownictwa, kratownice metalowe, łańcuchy metalowe, nasady kominowe metalowe, odrzwia metalowe, okładziny metalowe, okucia metalowe, ościeżnice metalowe,
palety transportowe metalowe, pierścienie metalowe, pierścienie
nagwintowane, złączki metalowe, płyty podłogowe metalowe, pojemniki metalowe do pakowania, pomosty metalowe, pręty metalowe, przewody wodociągowe metalowe, profile sufitowe metalowe,
wieszaki metalowe, łączniki sufitowe metalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe metalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych, narożniki aluminiowe, profile metalowe do dociepleń, narożniki z siatką
metalowe do dociepleń, narożniki metalowe do tynków, listwy podtynkowe metalowe, siatka tynkarska, siatka zbrojąca do dociepleń,
klapy, ramy i drzwiczki rewizyjne metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rurociągi metalowe, rury metalowe, rusztowania metalowe,
rusztowania aluminiowe, przedłużacze budowlane metalowe, koziołki remontowe metalowe i aluminiowe, przedłużacze budowlane
bębnowe, słupy ogrodzeniowe metalowe, stal, szyny metalowe, szyldy metalowe, pokrycia ścian metalowe, taśmy stalowe, zamki i zamknięcia metalowe, profile metalowe, profile aluminiowe, rynny metalowe, pręt, ramy zbrojące i wzmacniające konstrukcję, kształtki
metalowe konstrukcyjne, okucia ciesielskie, linki i liny stalowe, ogniwa łańcucha, zawiasy metalowe, zasuwy, kłódki, zamki metalowe,
wsporniki metalowe, drzwiczki rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, łączniki metalowe, drzwiczki
rewizyjne metalowe, kątowniki łączeniowe metalowe, wsporniki metalowe, stal i wyroby hutnicze, akcesoria do drzwi metalowe, akcesoria metalowe do okien, siatki rolno-leśne metalowe, siatki ogrodowe
metalowe, siatki metalowe ocynkowane, drut metalowy, bramy i furtki metalowe, skrzynki narzędziowe metalowe, pojemniki metalowe
do przechowywania drobnego sprzętu budowlanego, cyna, skrzynki
narzędziowe metalowe, skrzynki narzędziowe przenośne metalowe,
organizery narzędziowe metalowe, kotwy do wbijania metalowe, kotwy o specjalnym przeznaczeniu metalowe, kołki metalowe z wkrętem, kotwy metalowe, wkręty metalowe, śruby metalowe, podkładki
metalowe, nakrętki metalowe, haki metalowe, karabińczyki metalowe, bloczki metalowe, pierścienie metalowe, kausze metalowe, zaciski metalowe, klamry metalowe, złączki metalowe, szekle metalowe,
napinacze metalowe, zawleczki metalowe, krętliki metalowe, opaski
zaciskowe metalowe, blacha dachówkowa metalowa, rury rynnowe
metalowe, metalowe osłony rewizyjne ścianek, zszywki tapicerskie,
prefabrykaty zbrojarskie, studzienki odwodnieniowe metalowe, kratki metalowe, pokrywy metalowe, denka studzienek metalowe, drzwi
metalowe, okna metalowe, drzwi przeciwpożarowe metalowe,
ościeżnice metalowe, wiadra metalowe do użytku w pracach budowlanych, narzędzia i maszyny o napędzie elektrycznym, końcówki
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do wiertarek, brzeszczoty jako części maszyn, palniki gazowe do cięcia, dłutownice, diamenty szklarskie, drukarki 3D, elektrody urządzeń
spawających, frezarki, generatory prądu, świdry, gwintownice, silniki
i turbiny hydrauliczne, zawory klapowe, koła pasowe, korby, kosiarki
elektryczne i spalinowe, lutownice gazowe i elektryczne, łożyska,
mieszacze elektryczne, mieszalniki elektryczne, młoty o napędzie
mechanicznym, noże elektryczne, ostrza urządzeń elektrycznych
do cięcia płyt styropianowych, ostrzałki elektryczne, urządzenia
elektryczne do mieszania farb i zapraw, urządzenia elektryczne
do cięcia płyt styropianowych, agregaty malarskie, pistolety malarskie, bezpowietrzne pompy tłokowe, piły-części maszyn, piły łańcuchowe, pistolety pneumatyczne, pistolety do wytłaczania masy
uszczelniającej i pianki PU, pistolety dozujące klej, pistolety natryskowe, pistolety tynkarskie, pistolety do rapowania, pistolety do gwoździ, pistolety do piaskowania powierzchni, podnośniki mechaniczne,
pompy-jako maszyny, podnośniki maszyn, przecinaki-narzędzia
o napędzie innym niż ręczny, maszyny do robót ziemnych, maszyny
do smołowania, spawarki łukowe i elektryczne, sprężarki, końcówki
prądowe, lutownice oporowe, lutownice transformatorowe, stacje
lutownicze, końcówki do lutownicy, spycharki, szlifierki elektryczne,
świdry mechaniczne, tokarki elektryczne, ugniatarki mechaniczne,
walce drogowe, wiertarki elektryczne, żurawie do podnoszenia i wyciągania, betoniarki, zagęszczacze, przecinarki do betonu mechaniczne, przecinarki do asfaltu, młotowiertarki, młoty udarowe, młoty
udarowo-obrotowe, młoty wyburzeniowe, wiertarki bezudarowe,
wiertarki udarowe, wiertarki kątowe, wiertarki stołowe, wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki sieciowe, wiertarki pneumatyczne, klucze udarowe, wkrętarki sieciowe
do suchej zabudowy, elektryczne mieszarki do zapraw, wyrzynarki
elektryczne sieciowe, wyrzynarki akumulatorowe, wyrzynarki sieciowe, wyrzynarki stołowe, piły tarczowe, minipilarki tarczowe, pilarko-zgłębiarki, pilarki łańcuchowe elektryczne, pilarki elektryczne na wysięgu, pilarki akumulatorowe, pilarki ukosowe, pilarki stołowe
do drewna, urządzenia wielofunkcyjne do drewna, przecinaki stołowe do metalu, piły łańcuchowe spalinowe, piły szabliste, elektryczne
nożyce do blachy, szlifierki kątowe, szlifierki taśmowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki wielofunkcyjne, szlifierki wielofunkcyjne akumulatorowe, szlifierki stołowe, szlifierki mimośrodowe, szlifierki do gipsu,
szlifierki do polerki, strugi o napędzie elektrycznym, strugi stołowe,
frezarki, szlifierki proste, odkurzacze warsztatowe, odkurzacze przemysłowe, odkurzacze uniwersalne, agregaty prądotwórcze proste,
agregaty prądotwórcze inwerterowe, odciągi wiórów elektryczne,
tokarki do drewna, tokarki do metalu, podnośniki słupkowe, podnośniki trapezowe, podnośniki hydrauliczne, wyciągarki ręczne, wyciągarki elektryczne, przewody rozruchowe, kompresory olejowe
i kompresory bezolejowe stosowane w budownictwie, pistolety
do malowania, pistolety do klejenia na gorąco, smarownice, wiertarki
pneumatyczne, młoty pneumatyczne, klucze pneumatyczne, pistolety do przedmuchiwania, pistolety do nadmuchiwania, szlifierki
pneumatyczne, zawory, filtry do prac budowlanych, spawarki inwertorowe, spawarki wielofunkcyjne, agregaty spawalnicze, półautomaty spawalnicze, pompy elektryczne i hydrofory, krajzegi, narzędzia
do wykonywania robót budowlanych, tarcze o napędzie mechanicznym do cięcia metalu i betonu, narzędzia glazurnicze o napędzie
elektrycznym, maszyny do cięcia płytek, kosiarki elektryczne i spalinowe, pilarki, podnośniki pneumatyczne, kompresory, maszyny
ogrodnicze spalinowe i elektryczne, części zamienne i akcesoria
do urządzeń ogrodniczych, tarcze cierne do maszyn, zszywacze elektryczne, piły otwornice, filtry olejowe, zszywacze, odsysacze do cyny,
narzędzia o napędzie ręcznym, wiertarki ręczne, regały narzędziowe,
cęgi do cięcia drutu, brzeszczoty-części narzędzi ręcznych, dłuta, dłuta i szpicaki, fazowniki do drewna i metalu, frezy, mieszadła, ostrzałki
do wierteł, zestawy wierteł, uchwyty wiertarskie i adaptory, tarcze
do krążków ściernych, ściernice i zdzieraki, diamenty szklarskie jako
części narzędzi, frezy, uchwyty montażowe do przewodów, uchwyty
montażowe do rur, złącza ciesielskie, dźwignie, grabie, gwintownice,
imadła, klucze nastawne, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy
nasadowych z grzechotką, zestaw kluczy nasadowych z grzechotką
w skrzynce narzędziowej, adaptery do nasadek, redukcje do kluczy
nasadkowych, pokrętła do kluczy nasadkowych, przedłużki do nasadek, przedłużki do bitów, przedłużki do nasadek z przegubem, grzechotki, klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze płasko-oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy oczkowych, klucze oczkowe odgięte,
zestawy kluczy oczkowych odgiętych i obustronnie odgiętych, klucze płasko nasadowe, klucze nastawne, zestaw kluczy nastawnych,
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nasadki sześciokątne, nasadki uniwersalne, nasadki Spline, nasadki
długie, końcówki Torx na nasadce, końcówki Spline na nasadce, końcówki sześciokątne na nasadce, końcówki imbusowe na nasadce, zestaw nasadek, zestaw nasadek Torx, zestaw nasadek Torx z otworem,
zestaw nasadek Spline, zestaw nasadek imbusowych, zestaw nasadek i kluczy, klucze dynamometryczne, klucze imbusowe L-Hex, klucze Torx, zestaw kluczy Torx, klucz do filtrów, klucze sześciokątne,
klucze do kół, klucze do kół krzyżaków, klucze uniwersalne, klucze
do szafek, klucze oczkowe dwustronnie otwarte, klucze do świec,
klucze trzpieniowe krótki, klucze trzpieniowe długie, klucze fajkowe
przebite, klucze hydrauliczne do perlatora, klucze hydrauliczne nastawne, klucze hydrauliczne do armatury, klucze hydrauliczne do rur
nastawne, klucze hydrauliczne hakowe, ściągacze do łożysk, kosiarki
ręczne, młotki ręczne, młotki gumowe, młotki ślusarskie, młotki kamieniarskie, młotki glazurnicze, młotki stolarskie, młotki murarskie,
młotki blacharskie, młotki bezodrzutowe, młotki ciesielskie, młotki
spawalnicze, młotki drewniane, zestaw młotków, trzonki do młotków,
kliny pierścieniowe do trzonków, kliny płaskie do trzonków, zestawy
klinów do trzonków, kuwety narzędziowe, łopaty do śniegu, wkrętaki
z grzechotką z różnymi końcówkami, zestawy wkrętaków, wkrętaki
z końcówkami, obcinacze czołowe, szczepce wydłużone proste budowlane, szczypce wygięte, szczypce do izolacji, szczypce do rur,
szczypce zatrzaskowe, szczypce uniwersalne, szczypce boczne,
szczypce długie, szczypce zaciskowe, szczypce spawalnicze, obcinaki
czołowe, szczypce tynkarskie, szczypce nastawcze, szczypce do blachy, szczypce do końcówek telefonicznych, ściągacze izolacji, obcinacze do kabli miedzianych, szczypce do nitów, zaginarki proste do blachy, zaginarki wygięte do blachy, gilotyny do paneli, nitownice
boczne, nitownice dwupołożeniowe, dobijaki do gwoździ, wybijaki,
zestawy wybijaków, dziurkacze do skór, przymiary liniowe, kątowniki,
kątomierze stolarskie, kątomierze stalowe, kątowniki nastawne, kątowniki dachowe, mikrometry, miary składane, miarki zwijane, taśmy
miernicze, szczelinomierze, dłuta płaski do drewna, dłuta półokrągłe
do drewna, zestaw dłut, zestaw dłut rzeźbiarskich, zestaw do ostrzenia dłut, zdzieracze ręczne, strugi ręczne, ostrza do zdzieraków ostrza
do strugów, ściski stolarskie sprężynowe, ściski stolarskie śrubowe,
ściski sprężynowe, ściski typu F, ściski stolarskie narożne, ściski taśmowe, rozpieraki do montażu futryn, zestaw rozpieraków do montażu futryn, dociągacze do paneli, komplet zacisków typu C, komplet
zacisków typu F, zszywacze ręczne tapicerskie, rozszywacze tapicerskie, zszywki mechaniczne tapicerskie, noże termiczne, spoiwa
do spawania opalarką, dysze do opalarek, klucze do rur, obcinaki
do rur miedzianych, obcinaki do rur PCV, noże, noże z ostrzem trapezowym, noże z ostrzem odłamywanym, ostrza trapezowe-zapas,
ostrza haki-zapas, ostrza odłamywane zapas, noże specjalne z ekierką do wykładzin, do szablonów, noże do tapet z ostrzem okrągłym,
noże do wykładzin z ostrzem okrągłym, noże do szyb, ostrza okrągłe-zapas, multinożyce, nożyce, nożyczki, nożyce do cięcia blachy, nożyce do prętów, nożyce proste, nożyce proste wyciągnięte prawe, nożyce proste wyciągnięte lewe, nożyce monterskie, noże wielofunkcyjne,
noże do wełny mineralnej, obcęgi, obcęgi stolarskie, obcęgi montażowe do śrub, zaciskacze wtyków, osełki, ostrza ręczne, pistolety lakiernicze ręczne, pistolety do pompowania, zestawy lakiernicze, piły
ręczne, sekatory, siekiery, skrzynki uciosowe, strugi, narzędzia ręczne
do szlifowania, świdry jako narzędzia, tarcze szlifierskie, Tarcze diamentowe, tarcze do kamienia, tarcze do metalu, tarcze do stali nierdzewnej, wiertła plus otwornice w zestawie, wiertła otwornice
do drewna w zestawie, wiertła otwornice do betonu z wolframem
w zestawie, wiertła do metalu, wiertła do betonu, kamienie szlifierskie, topory, ubijaki, wiertła, zaciski, kołki mocujące, profile metalowe,
gwoździe, śruby, kołki, klucze, młotki, śrubokręty, piły grzbietnice,
piły do drewna mokrego, gwintowniki ręczne, pojedynczo i w zestawach, nitownice, lutownice, dłuta, pilniki do drewna, pilniki do metalu, zestawy pilników, ściski stolarskie, osełki do ostrzenia, elektrody
spawalnicze, druty spawalnicze, zaciski do przewodów, uchwyty
elektrodowe, zaciski masowe, wiertła, wiertła do gresu, płytek i szkła,
narzędzia glazurnicze o napędzie ręcznym, kielnie, wyciskacze silikonu, mieszadła, poziomnice, noże do cięcia płytek, wałki malarskie,
kuwety malarskie, skrobaczki skrobaki malarskie, grabie, szpadle, łopaty, widły, kosy, sekatory, spulchniacze gleby, urządzenia do nakładania kleju na tapety-tapetomat, tarnik do styropianu, skrzynki uciosowe do cięcia pod kątem, zestaw piła plus skrzynka uciosowa, piła
kątowa, pistolety do dozowania pianki PU, pistolety do dozowania
kleju, wkłady klejowe do pistoletu, obcęgi do zaciskania profili
do płyt gipsowo-kartonowych, obcęgi, kombinerki, szczypce bocz-

ne, wkrętaki płaskie, wkrętaki krzyżowe, zestaw wkrętek plus końcówki, groty do wkrętaków, rękojeść do grotów, wkrętaki do prac
elektrycznych, młotki różnego przeznaczenia stalowe, młotki gumowe, pilniki różnego rodzaju i przeznaczenia, zestawy pilników,
uchwyty z przyssawką, gwintowniki ręczne, narzynki ręczne, wiertarki ręczne, ostrze do wyrzynarek, ostrza do pił szablistych, stojaki
i prowadnice, głowice robocze do elektronarzędzi, zestawy kluczy
imbusowych, zestawy narzędzi murarskich, pasy spinające w zestawach, przyrządy do wiązania prętów, wiązarki prętów zbrojeniowych,
łapki do usuwania gwoździ, przebijaki stalowe, imadła, siekiery,
trzonki do siekiery, trzonki do kilofa, grabie, trzonki do grabi, szpadle
z trzonkiem, trzonek do szpadla, łopaty z trzonkiem, trzonek do łopaty, skuwacze, zgarniacze, szufle, narzędzia drobne-nożyce, grabki,
motyczki, łopatki, piły ręczne ogrodowe, łomy, łapki, nożyce ogrodowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, przyrządy do wycinania
otworów w płytach gipsowo-kartonowych, piły ręczne do metalu,
ramki pił do metalu, brzeszczot do metalu, piła do drewna płatnica,
piła kabłąkowa, piły do ceramiki, piły ręczne, piły ramowe do metalu,
piły płatnice, piły grzbietnice, piły ramowe, piły do płyt gipsowo-kartonowych, piły otwornice, skrzynki uciosowe, skrzynki uciosowe z piłami, piły do bloczków betonowych, piły japońskie, piły ukosowe,
brzeszczoty do pił, brzeszczoty z uchwytem, brzeszczoty płyt kabłąkowych, strugi, uchwyty do przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych, otwornice-zestawy, kleszcze do osadzania kołków w płytach
gipsowo-kartonowych, zestawy narzędzi do montażu paneli podłogowych, wyciskacze mas budowlanych, końcówki mieszające, tuleje
siatkowe, szpilki do kotew chemicznych, pręty gwintowane, wyciory
do czyszczenia otworów, pompki do wydmuchiwania zwiercin, śruby
rzymskie, narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym, maszyny ręczne
do obróbki drewna, obcinaki do rur miedzianych, nożyce do rur
z tworzyw, gilotyny do cięcia glazury, kółka zapasowe do gilotyny,
rysiki, obcęgi do glazury, młotki do glazury, otwornice do glazury
plus pilnik jako zestaw, wycinarki do glazury, piła wolframowa do glazury, przyssawka do glazury, ługownice, gąbki glazurnicze, młotek
gumowy glazurniczy, ługownica silikonem, zdzierak do fug, paca
do spoinowania płytek, wałek kolczasty z rączką do wylewek, zestawy glazurnicze: wiadro, rolki, kielnia, paca z gumą, rajberka zębata,
mieszadło, kratka, kółka do wiadra, wyciskacze tubowe, wyciskacze
otwarte, szczotki druciane, cykliny, skrobaki-cykliny, skrobaki podłogowe z trzonkiem, szczotki doczołowe, pace styropianowe, pace styropianowe z gąbką, pace plastikowe, pace z okładziną z gąbki, z kauczuku, z filcu, z gumy, pace z tarką, pace z wykładziną z hydrogąbki,
zapasy do pac z okładzinami, pace do fugowania, szpachle powierzchniowe, szpachle fasadowe, szpachle malarskie, szpachle malarskie ząbkowane, szpachle ząbkowane do kleju, multiszpachelki,
ręczne zdzieraki aluminiowe do płyt gipsowo-kartonowych, wycieraczki do wycierania okien, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy
pożarowe, anteny, bezpieczniki, czujniki ciśnienia gazu, wykrywacze
nieszczelności instalacji gazowej, dalmierze laserowe, wagi, wagi wężowe, rurki do wagi wężowej, przewody elektryczne, przedłużacze
elektryczne bębnowe, elektryczne urządzenia pomiarowe, gaśnice,
instalacje elektryczne, kable elektryczne, włączniki elektryczne,
gniazda elektryczne, ramki do gniazd elektrycznych, zestawy gniazd
elektrycznych, zestawy włączników elektrycznych, diody do podświetlania, ściemniacze, plakietki do ściemniaczy, czujniki ruchu, plakietki do gniazd, plakietki do włączników, osłony do gniazd, osłony
do włączników, kolektory słoneczne, ogrodzenia zelektryfikowane,
pachołki drogowe, skrzynki rozdzielcze elektryczne, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektryczne, złącza elektryczne, odzież
ochronna, osłony twarzy, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa,
szelki do pracy w podwieszeniu, przyłbice spawalnicze, kombinezony ochronne, okulary ochronne, przedłużacze i rozgałęziacze elektryczne, radia samochodowe, odtwarzacze samochodowe, prostowniki, okulary przeciwsłoneczne, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe,
próbniki elektryczne, tablice informacyjne podświetlane, odzież
ochronna malarska, kamizelki odblaskowe, kaski ochronne, nauszniki
ochronne, okulary i gogle ochronne, maski do oddychania, maski
przeciwpyłowe, maski lakiernicze, nakolanniki, akumulatory, przedłużacze elektryczne ogrodowe, myjki, odkurzacze i rozdrabniacze, prostowniki, regulatory ciśnienia, dalmierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, poziomice, poziomice elektroniczne, poziomice laserowe,
poziomice laserowe krzyżowe, lasery płaszczyznowe, lasery krzyżowe, lasery rotacyjne, detektor laserowy, termodetektor, statywy
do urządzeń laserowych, niwelatory optyczne, wilgotnościomierze,
wagi ręczne, kamery inspekcyjne, endoskopy inspekcyjne, instalacja
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odgromowa, rejestratory obrazu pojazdu, taśmy miernicze, suwmiarki, poziomnice wodne z wężem, poziomnice, kątownice budowlane,
kątownice nastawne, łaty murarskie z poziomicą, poziomnica do fug,
obuwie ochronne, czapki ochronne, wkładki do butów roboczych,
okablowane liny i taśmy elektryczne, lampy oświetleniowe, żarówki
zwykłe, żarówki halogenowe, żarówki LED, oświetlenie balkonu, tarasu i ogrodu, lampy budowlane-halogeny, lampy budowlane ze statywem-halogeny, lampy budowlane-świetlówki, lampy budowlane
ze statywem-świetlówki, aparatura i urządzenia chłodnicze, armatura do pieców centralnego ogrzewania, bojlery, instalacje i grzejniki
centralnego ogrzewania, aparatura i urządzenia chłodnicze, wymienniki ciepła, instalacje do dystrybucji wody, armatura, przewody i urządzenia bezpieczeństwa instalacji gazowych, grzejniki, kabiny natryskowe, kanały kominowe, urządzenia i instalacje klimatyzacji, miski
WC, wyciągi kominowe, kotły grzewcze, krany, lampy oświetleniowe,
miski klozetowe, płuczki ustępowe, podgrzewacze powietrza, toalety, wanny łazienkowe, wyciągi wentylacyjne, instalacje zaopatrzenia
w wodę, zasobniki ciepła, zasobniki pary, oprawy oświetleniowe, baterie, latarki, grille i akcesoria do grilla, żarówki samochodowe, automatyka do nawodniania, opalarki elektryczne, filtry powietrza, zbiorniki na wodę, taczki, wózki transportowe, wózki akumulatorowe, koła
do wózków transportowych, wycieraczki samochodowe, pokrowce
na tapicerkę samochodową, pokrowce na koła samochodowe, foteliki do przewożenia dzieci, zapalniczki samochodowe, opony, felgi,
bagażniki samochodowe, bezpieczniki samochodowe, klucze monterskie samochodowe, trójkąty bezpieczeństwa, ramki tablic rejestracyjnych, nakładki na kierownicę, linki holownicze, rampy najazdowe,
paski klinowe, pasy rozrządu, tarcze, klocki i szczotki hamulcowe, kołpaki, pompki do pompowania opon, taśmy papierowe, taśmy pakowe zabezpieczające, taśmy klejące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, tektura falista, tektura falista w rolkach, folia stretch w rolkach,
folia ochronna bąbelkowa, naklejki na szyby pojazdów, wałki malarskie, wałki malarskie z rączką, walki malarskie specjalne do narożników, do rur, do pasków, do okien, zestawy malarskie kuweta plus wałek z rączką plus zapas, zestaw malarski kuweta plus wałek z rączką,
wałki malarskie specjalne skórzane, rozetowe, z kolcami, z okapnikiem, zestawy kuwet malarskich, zestawy malarskie specjalne z kuwetą do malowania narożników, do malowania krawędzi, do malowania rur, zestawy malarskie mini, rączki do wałków malarskich,
zestawy malarskie: kij plus rączka plus wałek, zestawy malarskie: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarski: kuweta plus wałek z rączką plus taśma malarska, zestawy malarskie:
kuweta plus wałek z rączką plus pędzel, zestawy malarskie: kuweta
plus dwa wałki i pędzel, zestawy malarskie: kuweta plus rączka plus
trzy wałki plus mieszadełko, pędzle malarskie, zestawy pędzli malarskich, rączki do wałków malarskich, ołówki, kredki, pudła kartonowe,
zestawy stempli gąbkowych do prac malarskich, folie malarskie, folie
metalowe izolacyjne, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
taśmy izolacyjne, papier izolacyjny, taśmy przylepne do użytku w budownictwie, taśmy samoprzylepne do użytku w budownictwie, taśmy przylepne i samoprzylepna nie do użytku domowego, medycznego lub biurowego, taśmy uszczelniające do okien i drzwi, taśmy
niemetalowe ostrzegawcze, niemetalowe taśmy pakowe, taśmy malarskie, taśmy specjalistyczne, taśmy malarskie o różnym przeznaczeniu malarskim, taśmy piankowe do wyciszania i izolowania, taśmy
piankowe stosowane przy suchej zabudowie, worki z tworzywa
sztucznego do stosowania w pracach budowlanych, worki na odpady, worki na gruz, tynki do izolacji akustycznej i cieplnej, taśmy malarskie, taśmy uszczelniające, taśmy piankowe, płyny izolacyjne, folie
izolacyjne, folie ochronne, plandeki ochronne z tworzyw sztucznych,
taśmy izolacyjne, wełna do ociepleń w budownictwie, węże ogrodnicze do podlewania, siatki okienne przeciw owadom, uszczelki okienne w rolce i cięte, węże ciśnieniowe, masy spoinowe do zapełniania
przestrzeni między płytkami, niemetalowymi płytami budowlanymi,
płytami gipsowymi i gipsowo-kartonowymi, uszczelniacz ogniotrwały, zestawy uszczelniające do wody i gazu, taśmy uszczelniające
do wody i gazu, nici uszczelniające, taśmy zbrojące w formie wstęgi
z papierowego materiału zbrojącego, taśmy z tworzywa sztucznego
używane w pracach budowlanych, taśmy z polichlorku winylu (PCV)
używane do prac budowlanych, taśmy z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych lub mieszanych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, taśmy i płachty z tworzyw sztucznych, z tworzyw naturalnych i mieszanych do zastosowań budowlanych, taśmy i płachty
z włókniny polipropylenowej, taśmy i płachty z włókniny, taśmy
i płachty z włókna szklanego przeznaczone do wykonywania prac
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budowlanych, taśmy i płachty z celulozy, wiskozy, fizeliny, bawełny
stosowane do prac budowlanych, taśmy z akrylanów i żywic przewidziane do zatapiania w masie szpachlowej, w tynkach, w zaprawach
gipsowych, gipsowo-wapiennych, w zaprawach murarskich, taśmy
malarskie, taśmy ostrzegawcze, taśmy izolacyjne, taśmy łączeniowe
płyt gipsowo-kartonowych, taśmy narożnikowe do płyt gipsowo-kartonowych, taśmy uszczelniająco-amortyzujące, taśmy akustyczne, taśmy ślizgowe, taśmy dylatacyjne, taśmy przekładkowe, taśmy
uszczelniające podłogowe, taśmy z wkładką aluminiową, metalową,
plastikową, taśmy z ołowiem do suchej zabudowy, taśmy dekarskie,
siatki, folie z agrowłókniny, taśmy folie budowlane w rolkach, folie
budowlane w arkuszach, filc ochronny w rolkach, tektura budowlana
izolacyjna, folia okienna samoprzylepna w rolkach, papier zbrojony,
taśmy uszczelniające, pianki poliuretanowe, maty izolujące i wyciszające pomieszczenia, kleje uszczelniające, niemetalowe złączki
do węży, parasole ogrodowe, niemetalowe materiały budowlane,
kątowniki łączeniowe niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych zawiniętych w formie rolki niemetalowe, kątowniki do rogów zewnętrznych i wewnętrznych, kołki do instalacji
płyt styropianowych, siatki elewacyjne, wsporniki niemetalowe, łączniki niemetalowe, szkło budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, niemetalowe elementy konstrukcyjne, czerpaki budowlane
z rączką, młotki murarskie, młotki ślusarskie, młotki ciesielskie, młotki
blacharskie, trzony do młotków, dźwigary niemetalowe, rusztowania
niemetalowe, sufity niemetalowe, ścianki niemetalowe, zbrojenia
niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe płyty budowlane, tynk,
wapno, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe elementy konstrukcyjne dachów, niemetalowe budowlane elementy wykończeniowe, niemetalowe podłogi i pokrycia ścian, okrycia i powłoki niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe,
listwy do przycinania tapet, szczotki do tapetowania, rolki dociskowe
z rączką do tapetowania, szpachle do tapetowania, piony, sznurki traserskie, sznurki traserskie z kredą, kreda traserska, sznur murarski,
żyłka murarska, filc dla budownictwa, materiały wiążące do produkcji
brykietów, masy bitumiczne, grunt bitumiczny, masy powłokowe, impregnaty do drewna, ochronne i barwiące, membrany izolacyjne
do celów budowlanych, panele prefabrykowanych ścianek działowych, kubki do gipsu, kleje na bazie gipsu, kleje do spoinowania, maskowania, usztywniania, zbrojenia i łączenia płyt niemetalowych dla
budownictwa, masy szpachlowe używane do prac budowlanych,
masy gipsowe gotowe do użytku, mieszadła budowlane, mieszadła
ręczne, pojemniki do celów budowlanych, kielnie murarskie, kielnie
kątowe do narożników, kielnie fugowe, rajberki, rajberki ząbkowane,
czerpaki, masy szpachlowe i gładzie do rozdrobnienia, masy szpachlowe i gładzie gotowe do użytku, masy dyspersyjne, masy-szpachle dekarskie, preparaty do renowacji dachów, powłoki ochronne
do dachów, masy do renowacji dachów, masy szpachlowe i gładzie
na tynki gipsowe i gipsowo-wapienne, masy szpachlowe i gładzie
do płyt gipsowo-kartonowych, do płyt z perlitu, gips budowlany,
gips szpachlowy, miarki drewniane, miarki zwijane, pasty poślizgowe
i pasty do gwintów stosowane w pracach budowlanych, kit sanitarny
do celów budowlanych, taśmy teflonowe do użytku w pracach budowlanych, masy gipsowe zbrojone, tynki gipsowe ogniochronne,
tynki wewnętrzne gipsowe ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne
cementowo-wapienne ręczne i maszynowe, tynki wewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne akrylowe, tynki zewnętrzne mineralne,
tynki zewnętrzne mozaikowe, tynki zewnętrzne silikatowe, tynki zewnętrzne silikonowe, tynki zewnętrzne silikatowe, prefabrykowane
elementy niemetalowe, tworzywa sztuczne stosowane w budownictwie, papa, asfaltowa, płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włókninowe, płyty gipsowe wzmacniane włóknami, płyty cementowe, płyty budowlane z perlitu, płyty na ściany i sufity
wewnętrzne, płyty na ściany i sufity zewnętrzne, płyty na podłogi,
płyty wodoodporne, płyty ognioochronne, płyty budowlane o podwyższonej wytrzymałości, płyty giętkie, płyty akustyczne, płyty RTG,
płyty specjalne, płyty sufitowe, profile tarasowe niemetalowe, taśmy
do spoinowania płytek ceramicznych oraz płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych, folie i taśmy z materiałów kompozytowych oraz bawełny stosowane w budownictwie, taśmy i folie z tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych stosowane w budownictwie,
taśmy z materiałów kompozytowych, z tworzyw sztucznych, pokryte
materiałami tekstylnymi, strzyżem tekstylnym lub bawełnianym lub
wiskozowym do użytku w budownictwie, taśmy niemetalowe
ochronne dla budownictwa, taśmy niemetalowe dekoracyjne stosowane w budownictwie, taśmy ochronne papierowe i z tworzyw
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sztucznych, stosowane w budownictwie, masy szpachlowe, gips, płyty kartonowo-gipsowe, płyty styropianowe, płyty piankowe, powłoki
antykorozyjne, powłoki elastyczne na dachy, kominy, kominki i wkłady
kominowe, rury kominowe i kominkowe, powłoki do okien i drzwi, powłoki ochronne na kaloryfery, na podłogi, do zabezpieczania mebli,
powłoki ochronne na posadzki i na beton, powłoki chlorokauczukowe, zaprawy i szpachlówki do napraw betonu, rynny z tworzyw
sztucznych, styropian, papa, lepik, cegły, pustaki, płyty drewniane i listwy drewniane stosowane w budownictwie, moskitiery niemetalowe, cegły silikonowe, cegły szamotowe, cegły pełne, pustaki ceramiczne, pustaki wentylacyjne, pustaki PK, bloczki betonowe, bloczki
komórkowe, bloczki, płytki szamotowe, płytki kominkowe, nadproża,
mineralne płyty izolacyjne z betonu komórkowego, cement, zaprawa
gotowa, wapno, piasek, keramzyt, styropian fasadowy, styropian podłogowy, styropian fundamentowy, styropian wodoodporny, wełna
mineralna, siatka podtynkowa, niemetalowe kołki do termoizolacji,
kołnierze do kołków niemetalowe, niemetalowe listwy i profile przyokienne, zaprawa klejąca do styropianu i siatki, wylewki anhydrytowe,
cementowe, wylewki naprawczo-wyrównawcze, wylewki samopoziomujące, posadzki epoksydowe, profile sufitowe niemetalowe, wieszaki profili niemetalowe, łączniki sufitowe niemetalowe, profile do ścian
i ościeżnicowe niemetalowe, kątowniki do profili ościeżnicowych niemetalowe, profile niemetalowe do dociepleń, narożniki z siatką niemetalowe do dociepleń, papa podkładowa, papa wierzchnia, gont bitumiczny w rolce, gont bitumiczny karpiówka, płyty bitumiczne, płyty
z poliwęglanu, płyty z PVC, dachówka gliniana, membrany dachowe,
kalenice, mocowania pokryć dachowych, rury rynnowe spustowe plastikowe, rynny dachowe niemetalowe, wloty niemetalowe, mufy, kolanka, trójniki, narożniki i osadniki rynnowe niemetalowe, zaślepki
i złączki rynnowe oraz mocowania i stabilizatory rynny niemetalowe,
kanały odwodnieniowe niemetalowe, siatki plastikowe, masy naprawcze do użytku w budownictwie, akryle stosowane w pracach budowlanych, fugi epoksydowe, fugi dekoracyjne, fugi cementowe, tarasy
drewniane, ścieżki drewniane, podjazdy drewniane, płyty, deski podesty tarasowe, kratki ściekowe niemetalowe, domy drewniane do montażu, altany drewniane, osłony posesji drewniane, płoty drewniane,
pergole drewniane, pawilony ogrodowe drewniane, drzwi wejściowe
niemetalowe, drzwi gospodarcze niemetalowe, ościeżnice niemetalowe, okna z tworzyw sztucznych, okna drewniane, okna dachowe
drewniane, świetliki jako okna z drewna, parapety drewniane, pasy,
gumy, gumy ściągające do stosowania w pracach budowlanych, podkładki filcowe pod urządzenia budowlane, drabiny drewniane, drabiny z tworzyw sztucznych, złącza meblowe niemetalowe, akcesoria
meblowe, wieszaki ścienne, regały, wsporniki drewniane, stoły, krzesła, stoły do tapetowania, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki
rozporowe plastikowe, kotwy drewniane do wbijania, kołki niemetalowe, skrzynki drewniane, kołki rozporowe plastikowe z wkrętem, kołki
rozporowe plastikowe, opaski ślimakowe niemetalowe, opaski nylonowe, nogi do mebli metalowe, krzyżyki glazurnicze, kliny dystansowe, magnesy i uchwyty magnetyczne do mocowania płytek, listwy
do klinkieru, zgarniacze wody, pokrowce na ubrania, szczotki, szczotki
czyszczące do rur o różnych średnicach, wkłady do pojemnika, worki
próżniowe, worki próżniowe z pompką, zmiotki, mopy, wiadra plastikowe, konewki, szufelki, szufle, ściągaczki do wody, donice, zraszacze
do podlewania upraw i trawnika, kosze na odpady, kije teleskopowe
do prac domowych i malarskich, kuwety, wiadra z rolkami, skrzynki
plastikowe, pudła segregatorowe, pudła tekstylne, kosze, koszyki, pojemniki składane, skrzynki, pokrywy stosowane w pracach budowlanych, szczotki do zamiatania ulicy, szczotki i miotły przemysłowe, miotły do użytku domowego, zestawy szczotka plus szufelka, szczotki
do szorowania, kije drewniane do mioteł, kije drewniane, plastikowe
i metalowe z gwintem do mioteł, ścierki do podłogi, pojemniki na odpady, wełna stalowa, miotły stalowe, czyścik do miedzi, liny, linki, sznury, sznurki, sznurki rolnicze, żyłki stosowane w pracach budowlanych,
pasy transportowe niemetalowe, taśmy mocujące stosowane w transporcie, złączki niemetalowe, pakuły lniane, sznury ogniotrwałe, niemetalowe taśmy do łączenia płyt budowlanych, płyt gipsowych, płyt
gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych, siatki i taśmy niemetalowe
dla budownictwa, pokrycia z tworzyw sztucznych używane jako folie
malarskie, gumofilce, kalosze, skarpety, 37 budowa domów, budowa
obiektów przemysłowych, usługi remontów i renowacji obiektów
przemysłowych i budynków mieszkalnych oraz pawilonów, sklepów
targowych, nadzór budowlany, izolowanie budynków, malowanie pomieszczeń, tynkowanie, montowanie rusztowań, montaż instalacji
grzewczych i wodno-kanalizacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

(111) 349768
(220) 2019 11 21
(210) 507036
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 10
(732) OLECH MARIUS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SIKORSKI
(510), (511) 33 wódka, wino, koktajle alkoholowe, brandy, cydr, dżin,
likier, miód pitny, nalewki, napoje alkoholowe.
(111) 349769
(220) 2020 02 19
(151) 2020 10 12
(441) 2020 06 22
(732)	SZTEMBURSKIJ WADIM, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKKLESIA SILVER ART
(540)

(210) 510366

(531) 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 35 prezentowanie produktów-dewocjonaliów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
40 ornamentowanie ikon jako obróbka materiału polegająca na grawerowaniu, galwanizowaniu, posrebrzaniu, pozłacaniu .
(111) 349770
(220) 2020 03 30
(151) 2020 10 15
(441) 2020 06 29
(732)	ALBERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PanTenol
(540)

(210) 512035

(591) niebieski, czarny, biały, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki upiększające, środki nawilżające [kosmetyki], pianki
[kosmetyki], kosmetyki do włosów, kosmetyki do ust, kosmetyki
dla dzieci, kosmetyki w formie olejków, kremy do twarzy, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki do makijażu twarzy, kremy do ciała, kremy do rąk, kosmetyki w postaci
kremów, lotiony do celów kosmetycznych, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżające balsamy
do ciała [kosmetyki], masła do twarzy i ciała, peelingi do twarzy [kosmetyki], zestawy kosmetyków, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
mydła i żele, mydełka, pomady do celów kosmetycznych, szampony,
odżywki do włosów, mgiełki kosmetyczne, preparaty do depilacji,
mydło pielęgnacyjne, środki do higieny jamy ustnej, olejki eteryczne,
mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, balsam odżywczy, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty odświeżające do higieny
osobistej, produkty toaletowe, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, aromatyczne i balsamiczne preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów
leczniczych, lotiony do celów farmaceutycznych, nawilżające balsamy do ciała [farmaceutyczne], kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], maści do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze, oleje
dla celów leczniczych, środki dezynfekcyjne dla celów higienicznych,
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.
(111) 349771
(220) 2020 04 27
(210) 512873
(151) 2021 01 27
(441) 2020 10 12
(732) FOOD HARMONY CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) FOOD HARMONY Catering
(540)

(591) turkusowy, zielony, brązowy, jasnożółty, szary, czarny, biały
(531) 05.07.14, 05.07.22, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe,
usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność.
(111) 349772
(220) 2020 04 30
(210) 512995
(151) 2020 10 22
(441) 2020 07 06
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA-PROSZKOWNIA
MLEKA, Krośniewice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSM
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 19.07.01, 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału.
(111) 349773
(220) 2020 06 07
(210) 514460
(151) 2021 01 11
(441) 2020 09 14
(732)	NARKIEWICZ MARTA GATO LASHES, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mystic Lashes
(540)

(591) brązowy, zielony, czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.01, 02.09.04
(510), (511) 3 rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs,
kosmetyki do rzęs, rzęsy, 8 pęsety do sztucznych rzęs, separatory
do rzęs, 41 prowadzenie warsztatów [szkolenia], szkolenia edukacyjne, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 44 usługi pielęgnacji
urody, w szczególności w zakresie rzęs.
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(111) 349774
(220) 2020 06 19
(210) 514921
(151) 2020 12 15
(441) 2020 08 24
(732) KULCZYK PAWEŁ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA W ŁAPĘ
(540)

(591) zielony, czerwony, czarny, biały
(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.02
(510), (511) 30 pizza, świeża pizza.
(111) 349775
(220) 2020 06 22
(210) 514997
(151) 2021 02 16
(441) 2020 11 02
(732) PPH TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IRISH FARMERS
(540)

(591) biały, zielony
(531) 03.04.02, 07.01.09, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, ser twardy, desery jogurtowe, gęsta, tłusta śmietana (crème fraîche), jogurt, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty o smaku
owocowym, jogurty pitne, masło, masło czosnkowe, masło mieszane, masło z ziołami, miękkie dojrzałe sery, mleczne produkty, mleko,
mleko krowie, mleko organiczne, napoje mleczne z dużą zawartością
mleka, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające owoce, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, paluszki
serowe, paluszki z mozzarelli, pasty mleczne do smarowania, przetworzony ser, puddingi na bazie mleka, ser cheddar, ser miękki, ser
mieszany, ser o niskiej zawartości tłuszczu, ser owczy, ser pleśniowy,
ser śmietankowy, ser typu twarogowego, ser wędzony, ser z mleka
koziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, sery dojrzewające, sery
świeże niedojrzewające, sery topione, śmietana, śmietana kremówka
do ubijania, śmietana tłusta, starty ser, świeży biały ser.
(111) 349776
(220) 2020 08 13
(210) 517170
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732)	ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HEALDERM
(510), (511) 5 antybiotyki, środki antykoncepcyjne chemiczne, antyseptyki, preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, balsamiczne [aromatyczne] preparaty do celów leczniczych, balsamy do celów leczniczych, białkowe suplementy diety,
biologiczne preparaty do celów medycznych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, cukierki do celów leczniczych, czopki, detergenty
do celów medycznych, diagnostyczne preparaty do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
enzymy do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne,
środki przeciw gorączce, preparaty przeciw hemoroidom, hormony
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do celów medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki skrobiowe do celów farmaceutycznych,
kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do oczu w kroplach, leki do użytku medycznego, leki pomocnicze [wspierające],
lotony do celów farmaceutycznych, środki przeciw migrenie, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, napoje lecznicze, maści
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, środki
nasenne, środki na uspokojenie nerwów, preparaty medyczne do odchudzania, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, odżywcze suplementy diety, środki do leczenia oparzeń,
pastylki do celów farmaceutycznych, plastry do celów medycznych,
płyny do płukania ust do celów leczniczych, pocenie się (środki medyczne przeciw poceniu się, środki medyczne przeciw poceniu stóp,
płyny do przemywania pochwy, pomady do celów medycznych, preparaty medyczne na porost włosów, preparaty do leczenia trądziku,
preparaty z mikroorganizmów do celów medycznych lub weterynaryjnych, przeciwbólowe środki, przeczyszczające środki, przylepne
plastry, przylepne taśmy do celów medycznych, samoprzylepne
plastry, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
farmaceutyczne przeciw słonecznym oparzeniom, syropy do użytku
farmaceutycznego, szczepionki, środki przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, tabletki do celów farmaceutycznych, chemiczne preparaty do testów ciążowych, środki trawienne środki do celów
farmaceutycznych, uspokajające leki, wazelina do celów leczniczych,
witaminowe preparaty, woda utleniona do celów medycznych, leki
wzmacniające, lekarstwa przeciw zaparciom, żywność dla niemowląt.

(111) 349777
(220) 2020 08 20
(210) 517313
(151) 2021 02 03
(441) 2020 10 19
(732) INVET ANIMAL CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PREVANOL PROTECT
(540)

(591) niebieski, czarny, biały
(531) 03.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt.
(111) 349778
(220) 2020 11 23
(210) 521240
(151) 2021 05 25
(441) 2021 01 25
(732)	SZMIGIEL DAWID WEBSITE STYLE, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WS WEBSITE STYLE
(540)

(531) 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 42 projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie graficzne,
projektowanie wizualne, projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm.
(111) 349779
(220) 2020 11 30
(210) 521527
(151) 2021 04 13
(441) 2020 12 28
(732) ŚLUSARCZYK PAWEŁ OPTIMAL BAITS, Malbork (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Optimal Baits CARP FOOD

(540)

(591) żółty
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 28 zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, przynęty wędkarskie, zanęty wędkarskie, sztuczne muchy do wykorzystania w wędkarstwie, sztuczne przynęty wędkarskie, torby na przynętę
do przechowywania przynęty żywej, torby na sprzęt wędkarski, torby
wędkarskie, urządzenia do zarzucania żyłek wędkarskich, urządzenia do zarzucania przynęty, wabiki do myślistwa lub rybołówstwa,
wędkarskie ciężarki, wędki, wędki do łowienia, woblery, woreczki
z przynętą do wyrzucania z procy, wskaźniki brania dla wędkarstwa
podlodowego, wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], zanęta [sztuczna],
żyłki wędkarskie, żyłki przyponowe, zestawy paternoster [sprzęt wędkarski], więcierze [pułapki na ryby], przynęty stosowane w wędkarstwie, sztuczne, przynęty wędkarskie [syntetyczne], przypony wędkarskie, przyrząd wskazujący poprzez wydawanie dźwięku do użytku
w wędkarstwie, przyrządy do wyjmowania haczyków stanowiące
część sprzętu wędkarskiego, pudełka na muchy wędkarskie [artykuły
wędkarskie], pudełka na przynęty wędkarskie, rączki do wędek, sieci
wędkarskie, skrzynki na przybory wędkarskie, spławiki [sprzęt wędkarski], spławiki wędkarskie, sprzęt do wędkowania, sprzęt wędkarski,
sztuczna przynęta, sztuczna przynęta z rybich odpadków dla wędkarzy, siatki podbieraki do akwarium, krętliki wędkarskie, mechanizmy
do zarzucania żyłki do wędkarstwa muchowego, nadmuchiwane pływadełka dla wędkarzy, osęki wędkarskie, pasy wędkarskie, podbieraki dla wędkarzy, podpórki do wędek, podpórki na wędki, podpory
do wędek, podpory na wędki, pokrowce na kołowrotki wędkarskie,
przybory wędkarskie, przynęty myśliwskie lub wędkarskie, alarmy powiadamiające o złapaniu na przynętę do użytku w wędkarstwie, blanki do wędek, błystki obrotowe, ciężarki do wędek, ciężarki z wolframu
do wędkarstwa, czujniki brania, czujniki brania [sprzęt wędkarski],
elektroniczne wskaźniki brania do użytku w wędkarstwie, futerały
na wędki, haczyki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, koszyki wędkarskie [pułapki], 31 przynęty dla wędkarstwa [żywe], przynęty dla
wędkarstwa [żywe lub naturalne].
(111) 349780
(220) 2020 12 08
(210) 521894
(151) 2021 05 19
(441) 2021 01 25
(732) MARSZAŁEK JAGODA USŁUGI PROJEKTOWE, Mszana (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KBWB
(510), (511) 37 konsultacje budowlane, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, budownictwo, wylewanie (układanie) fundamentów, budownictwo przemysłowe, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], budowa budynków na zamówienie, budowa nieruchomości
przemysłowych, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi zarządzania budową, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, nadzór budowlany
na miejscu inwestycji w zakresie obiektów przemysłowych, nadzór
budowlany, nadzór nad budowaniem konstrukcji, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad robotami budowlanymi, nadzorowanie konstruowania budynków, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów budowlanych, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, usługi doradcze,
informacyjne i konsultacyjne związane z robotami budowlanymi,
przygotowanie terenu [budownictwo], zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, podziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych,
podziemne prace konstrukcyjne w zakresie okablowania, układanie
kabli, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie wylewania fundamentów, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, przeciwpożarowe zabezpieczanie budynków w trakcie budowy, przygotowywanie terenu pod budowę, instalowanie urządzeń sanitarnych,
montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, usługi wykonaw-
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ców w zakresie instalacji grzewczej, usługi wykonawców w zakresie
instalacji klimatyzacyjnych, usługi wykonawców w zakresie instalacji
wentylacyjnych, usługi wykonawców instalacji elektrycznych, roboty
ziemne, roboty wodno-inżynieryjne, budowa konstrukcji stalowych
na budynki, wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, 42 doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne i inżynieryjne,
usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, planowanie
budowy nieruchomości, planowanie projektów technicznych, planowanie projektu, projektowanie architektoniczne, projektowanie
budowlane, projektowanie wnętrz budynków, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie systemów inżynierii
budowlanej, projektowanie budynków przemysłowych, usługi projektowania technicznego związane z urządzeniami i instalacjami
sanitarnymi, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, nadzór i inspekcja techniczna, przygotowywanie planów architektonicznych, przygotowywanie projektu architektonicznego, przygotowywanie raportów architektonicznych,
zarządzanie projektami architektonicznymi, pomiary geodezyjne.

(111) 349781
(220) 2014 10 27
(210) 433401
(151) 2019 10 24
(441) 2015 02 16
(732) VAR-MC SYSTEMY STEROWANIA C-LON
SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LIBRA
(510), (511) 9 wagi, urządzenia do ważenia, urządzenia i przyrządy
do ważenia.
(111) 349782
(220) 2018 09 06
(151) 2022 01 14
(441) 2018 10 22
(732)	Global Esprit Inc., New Taipei City (TW)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONA 81
(540)

(210) 490231

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 czepki do nurkowania, obuwie do nurkowania, aparatura oddechowa do nurkowania, kamizelki nurkowe, okulary
ochronne, sprzęt stereofoniczny, gogle zimowe, gogle sportowe,
gogle do ochrony oczu, antypoślizgowe noski do okularów, soczewki do okularów, noktowizory, końcówki oprawek okularów (noski),
maski dla nurków, zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zatyczki
do uszu do nurkowania, rękawice dla nurków, skafandry dla nurków,
aparaty tlenowe do pływania podwodnego, kamizelki ratunkowe,
koła ratunkowe, ochraniacze głowy do uprawiania sportu z wyjątkiem sportów rowerowych, maski ochronne, aparaty fotograficzne,
słuchawki zakładane na głowę, przenośne odtwarzacze multimedialne, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary przeciwoślepieniowe, okulary 3D, soczewki optyczne, oprawki do okularów, łańcuszki do okularów, łańcuszki do binokli, sznureczki do okularów,
sznureczki do binokli, wizjery powiększające do drzwi, pryzmaty
jako przyrządy optyczne, lupy jako przyrządy optyczne, teleskopy,
refraktory, zestawy soczewek (wzierniki, okulary), liczniki z wyjątkiem przeznaczonych do sportów rowerowych, krokomierze czyli
pedometry, przełączniki czasowe automatyczne, urządzenia do rejestrowania czasu, zegary kontrolne jako czasomierze rejestrujące,
artykuły optyczne [okulary] korekcyjne, okulary dla dzieci, zapasowe
soczewki do okularów, aparaty fotograficzne dołączane do kasku,
kaski do jazdy konnej, kaski zabezpieczające z wyjątkiem przeznaczonych do sportów rowerowych, kaski narciarskie, kaski snowboardowe, osłony przeciwodblaskowe, ochronne maski na twarz
do kasków ochronnych, kaski do użytku przy uprawianiu sportów
z wyjątkiem sportów rowerowych, nakrycia głowy ochronne z wyjątkiem przeznaczonych do sportów rowerowych, rurki z ustnikiem
do oddychania pod wodą, gogle dla nurków, sznurki do okularów,
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tasiemki do okularów, zauszniki do okularów, okulary polaryzacyjne,
okulary ochronne, półfabrykaty soczewek okularowych, rzemienie
do okularów, uchwyty do okularów, części do okularów, soczewki
do okularów, oprawki do okularów wykonane z metalu, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, okulary 3D do odbiorników
telewizyjnych, oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału
syntetycznego, oprawki okularów wykonane z połączenia metalu
i tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu lub
metalu łączonego z tworzywem sztucznym, okulary lodowcowe,
szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, okulary powiększające, okulary ochronne, okulary ochronne do uprawiania sportu
z wyjątkiem sportów rowerowych, etui na okulary dziecięce, etui
na okulary, etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, okulary korekcyjne, modne okulary, osłony boczne do okularów, maski do pływania, pasy ratunkowe, przyrządy dmuchane do celów ratowania
życia, aparaty do fotografii podwodnej, obiektywy.

(111) 349783
(220) 2021 06 04
(151) 2021 12 27
(441) 2021 08 02
(732) KOSARZECKI MARIAN LESZEK, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SMOKER
(540)

(210) 529864

(531) 03.09.01, 03.09.24, 27.05.01
(510), (511) 11 Urządzenia do grillowania i wędzenia (węglowe, gazowe, elektryczne), Grille, Grillo-wędzarnie, Grille i wędzarnie przydomowe, przemysłowe, mobilne, Urządzenia do rozpalania grilla,
zapalarki do grilla, Płyty grzejne do grillowania i wędzenia, brykiety
ceramiczne do grilli i wędzarni.
(111) 349784
(220) 2021 07 25
(210) 531927
(151) 2022 01 07
(441) 2021 08 16
(732)	NOWIŃSKI MACIEJ, Dąbrowa Górnicza (PL);
ŚNIATOWSKI JACEK, Ruda Śląska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOWADENT centrum stomatologii i implantologii
(540)

(591) różowy, czarny
(531) 02.09.10, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 10 Implanty dentystyczne, Implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, Implanty do osteosyntezy, Implanty
kości składające się z materiałów sztucznych, Implanty medyczne,
44 Usługi kliniki dentystycznej, Usługi dentystyczne, Konsultacje
dentystyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi
farmaceutyczne, Usługi medyczne, Usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 349785
(220) 2020 11 06
(210) 520463
(151) 2022 01 12
(441) 2021 09 27
(732) MARCINIAK PIOTR, KAPARUK DANIEL CRAVING SPÓŁKA
CYWILNA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRAVING
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.01
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(510), (511) 6 kabiny kąpielowe, natryskowe i wyposażenie do nich,
profile metalowe, drzwi, uchwyty, prowadnice do nich, 10 przyrządy
i urządzenia do masażu i hydromasażu, 11 wanny, brodziki, kabiny
natryskowe, umywalki, akcesoria do pryszniców, kabiny prysznicowe, ścianki do kabin prysznicowych, szklane kabiny prysznicowe,
zestawy prysznicowe, miski i deski klozetowe sprzedawane w zestawie, uchwyty do spłuczek, baterie do umywalek, krany do umywalek,
metalowe korki do umywalek, postumenty do umywalek, sanitarna
armatura spustowa do umywalek, umywalki do łazienek, umywalki
do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, umywalki [elementy instalacji sanitarnych], umywalki łazienkowe [elementy
instalacji sanitarnych], bidety, osprzęt do bidetów, sanitarna armatura spustowa do bidetów, krany do bidetów, 19 kabiny kąpielowe
nie metalowe, brodziki, wanny akrylowe, 20 meble łazienkowe.

(111) 349788
(220) 2021 08 13
(210) 532651
(151) 2022 01 14
(441) 2021 09 13
(732) CIOPIŃSKI ŁUKASZ JEWELRY CRAFT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jelly
(540)

(111) 349786
(220) 2021 09 14
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE DUST
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Amulety będące biżuterią, Amulety [biżuteria], Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Biżuteria, Biżuteria będąca wyrobami z kamieni szlachetnych, Biżuteria będąca
wyrobami z metali szlachetnych, Biżuteria damska, Biżuteria diamentowa, Biżuteria dla dzieci, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria do noszenia na głowie, Biżuteria do obuwia, Biżuteria emaliowana, Biżuteria
fantazyjna, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria na ciało, Biżuteria
osobista, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria
platynowa, Biżuteria szlachetna, Biżuteria sztuczna, Biżuteria w postaci koralików, Biżuteria, w tym imitacja biżuterii i biżuteria z tworzyw sztucznych, Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria
wykonana z kamieni półszlachetnych, Biżuteria wykonana z kamieni
szlachetnych, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Biżuteria
wykonana z metali nieszlachetnych, Biżuteria wykonana z metali półszlachetnych, Biżuteria wykonana z platerowanych metali szlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Biżuteria wytworzona z metali
szlachetnych, Biżuteria z diamentami, Biżuteria z emalii cloisonné,
Biżuteria z emalii komórkowej, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi,
Biżuteria z kości słoniowej, Biżuteria z kryształu, Biżuteria z metali
nieszlachetnych, Biżuteria z metali szlachetnych, Biżuteria z tworzyw
sztucznych, Biżuteria ze srebra wysokiej próby, Biżuteria ze stopów
cyny z ołowiem, Biżuteria ze szkła sztrasowego [sztuczna biżuteria],
Biżuteria ze szkła sztrasowego, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze złotem,
Bransoletki [biżuteria], Bransoletki identyfikacyjne [biżuteria], Bransoletki z haftowanej tkaniny [biżuteria], Bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], Breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], Broszki
[biżuteria], Broszki ozdobne [biżuteria], Broszki pokryte złotem [biżuteria], Druciki z metali szlachetnych [biżuteria], Drut złoty [biżuteria], Fantazyjna biżuteria, Jadeit [biżuteria], Kamee [biżuteria], Klamry
ze srebra [biżuteria], Krucyfiksy jako biżuteria, Krucyfiksy z metali
szlachetnych, inne niż biżuteria, Krzyżyki [biżuteria], Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki Kord [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych,
Medaliony [biżuteria], Naszyjniki [biżuteria], Nici z metali szlachetnych [biżuteria], Nici ze srebra (biżuteria), Nici ze złota [biżuteria],
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby z kości słoniowej [biżuteria], Perły [biżuteria], Pierścionki [biżuteria], Pierścionki [biżuteria] wykonane z metali nieszlachetnych, Pierścionki [biżuteria] z metali szlachetnych, Siatka
z metali szlachetnych [biżuteria], Srebrne nici [biżuteria], Syntetyczne
kamienie [biżuteria], Szkło sztrasowe [sztuczna biżuteria] (biżuteria
z-), Szpilki [biżuteria], Szpilki ozdobne [biżuteria], Sztuczna biżuteria,
Sztuczna biżuteria na ciało, Wisiorki z aglomerowanego bursztynu
[ambroidu] będące biżuterią, Wisiorki z bursztynu będące biżuterią,
Wpinki do klapy [biżuteria], Wpinki do klapy z metali szlachetnych
[biżuteria], Wyroby jubilerskie [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Zawieszki do bransoletek [biżuteria] z metali pospolitych, Złote nici [biżuteria], 16 Ulotki reklamowe, Ulotki instrukcyjne, Ulotki drukowane,
Ulotki, Drukowane ulotki informacyjne, Wizytówki, Banery wystawowe z papieru, Banery wystawowe wykonane z kartonu.

(210) 533881

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Filmy na nośnikach magnetycznych i cyfrowych, Filmy VOD, Filmy do ładowania, Filmy kinematograficzne, filmy animowane, Filmy dokumentalne, Dyski kompaktowe audio, Video i audio-video, Dyski magnetyczne, Nośniki
do rejestracji dźwięku i obrazu, Płyty CD, DVD, wysokiej rozdzielczości z grami lub filmami, Programy gier komputerowych do pobierania, Programy gier komputerowych do pobrania za pośrednictwem
Internetu [oprogramowanie], Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych,
Programy gier komputerowych, Programy gier dla urządzeń przenośnych, w tym telefonów komórkowych, Programy komputerowe nagrane, Programy komputerowe do ładowania, 16 Przyrządy
do pisania, Materiały piśmienne, Materiały drukowane, Afisze, Plakaty, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Książki, Komiksy, Czasopisma [periodyki], 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Bielizna, 28
Gry i akcesoria do gier, Przenośne [podręczne] gry komputerowe,
Gry elektroniczne, Przenośne [podręczne] aparaty do gier wideo,
Zabawki, Figurki do zabawy, Gry karciane, Gry fabularne, Gry planszowe, Elektroniczne gry planszowe, 38 Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmisja treści multimedialnych przez Internet,
41 Dostarczanie gier on-line, Dostarczanie filmów na żądanie (VOD),
Udostępnianie filmów (nie do pobrania) przez Internet, Usługi edukacyjne, Organizacja szkoleń, konferencji, kongresów, Organizacja
konkursów, zawodów sportu elektronicznego, Publikacja książek,
gazet, czasopism, komiksów, Produkcja i dystrybucja filmów, seriali,
programów telewizyjnych, treści audio, treści multimedialnych, 45
Licencjonowanie programów komputerowych.
(111) 349787
(220) 2021 09 01
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) TROJANOWSKI TOMASZ, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYBERTAP
(540)

(210) 533442

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Automaty do sprzedaży, 9 Oprogramowanie, 43 Restauracje samoobsługowe.

(111) 349789
(220) 2020 08 31
(210) 517670
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) KDK PARTNER W BIZNESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) itu thai spa MASAŻ TAJSKI I BALIJSKI
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(540)

(591) czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 3 aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], geraniol, esencje i olejki eteryczne,
esencje eteryczne, esencja mięty [olejek eteryczny], esencja badianowa, emulgowane olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty
do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromaty spożywcze sporządzone
z olejków eterycznych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne], kocanka
[olejki eteryczne], olej lawendowy, naturalne olejki eteryczne, olejki
eteryczne, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do perfum
i zapachów, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do aromaterapii
[do użytku kosmetycznego], olejki destylowane do pielęgnacji urody,
olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, olejek
z drzewa herbacianego, olejek sosnowy, olejek różany, olejek migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek lawendowy, olejek jaśminowy,
olejek golteriowy, olej kokosowy do celów kosmetycznych, olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejki eteryczne cytronowe, olejki
eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku
osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym,
olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki
eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z cytryny, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa sandałowego,
olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki nielecznicze, olejki
perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty przy podgrzewaniu,
produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, polepszacze smaku
do żywności [olejki eteryczne], preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, safrol, terpeny [olejki eteryczne], woda kwiatowa,
zmieszane olejki eteryczne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych, bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi,
gaziki do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze
i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające
keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, krem do skórek wokół paznokci, kremy do masażu,
nie do celów leczniczych, lakier do celów kosmetycznych, maści
do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze
preparaty do masażu, nielecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze
produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe,
odżywki do skórek wokół paznokci, olejek bergamotowy, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze,
olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki], olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, perfumowane balsamy do ciała
[preparaty toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe],
piperonal do użytku kosmetycznego, płatki oczyszczające nasączone
preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środ-
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ków toaletowych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty
kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała,
preparaty kosmetyczne o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ścierne do ciała,
preparaty zmiękczające [kosmetyki], puszki bawełniane do celów kosmetycznych, świece do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze
do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wodorosty do zastosowań w kosmetologii, woski do masażu, żel z aloesem
do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, zestawy kosmetyków, wata do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki
do usuwania skórek wokół paznokci, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi
w zakresie porad kosmetycznych, masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, usługi masażu stóp, depilacja woskiem,
doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w zakresie urody, 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, manicure, usługi manicure, męskie salony fryzjerskie, mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało,
nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów,
ozdabianie ciała, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów
[usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, łaźnie
publiczne do celów higienicznych, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności,
ścinanie włosów, solaria, stylizacja, układanie włosów, świadczenie
usług przez salony piękności, usługi koloryzacji brwi, usługi gabinetów odchudzania, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs,
usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania
włosów, usługi fryzjerskie, usługi doradztwa w zakresie makijażu,
usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi charakteryzatorów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji o urodzie, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi konsultacyjne
dotyczące pielęgnacji urody, usługi lecznicze dotyczące usuwania
cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi manicure świadczone podczas
wizyt domowych, usługi manicure i pedicure, usługi pedicure, usługi
pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi prostowania włosów, usługi przedłużania
rzęs, usługi rozjaśniania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi
salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów piękności, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi spa, usługi tatuażu brwi,
usługi terapii mikroigłowej, usługi saun, usługi sauny na podczerwień, usługi solariów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi
brązujące, usługi salonu opalania natryskowego, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających,
usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji
twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone
przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie trwałego usuwania i reduk-
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cji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała
ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi,
usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi depilacyjne, wstrzykiwalne
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, fizjoterapia, 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 uzależnienia od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących moksybucji, hydroterapia, aromaterapia, doradztwo dietetyczne, doradztwo
dotyczące alergii, moksybucja, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie
i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą,
refleksologia, rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług w zakresie
programów odchudzania, talasoterapia, tradycyjny masaż japoński,
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 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 żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze związane z dietą, usługi
doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie
kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem,
usługi doradztwa żywieniowego, usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi mikrodermabrazji, usługi
refleksologiczne, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie
medytacji, usługi w zakresie muzykoterapii, zabiegi terapeutyczne
dla twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, ziołolecznictwo.

(111) 349790
(220) 2020 09 03
(210) 517807
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) KDK PARTNER W BIZNESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) itu thai spa THAI & BALINESE MASSAGE
(540)

(591) złoty, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.11, 26.11.12,

27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12, 24.17.01
(510), (511) 3 aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], geraniol, esencje i olejki eteryczne,
esencje eteryczne, esencja mięty [olejek eteryczny], esencja badianowa, emulgowane olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty
do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromaty spożywcze sporządzone
z olejków eterycznych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne], kocanka
[olejki eteryczne], olej lawendowy, naturalne olejki eteryczne, olejki
eteryczne, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do perfum
i zapachów, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do aromaterapii
[do użytku kosmetycznego], olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, olejek z drzewa herbacianego, olejek sosnowy, olejek różany, olejek
migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek lawendowy, olejek jaśminowy, olejek golteriowy, olej kokosowy do celów kosmetycznych,
olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejki eteryczne cytronowe,
olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne
do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie
domowym, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z cytryny, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa sandałowego, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki
nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty
przy podgrzewaniu, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne,
polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, safrol, terpeny [olejki eteryczne], woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych,
bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych
zestawach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, krem do skórek
wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, lakier
do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze
kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka
do skóry, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty
toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olejek
bergamotowy, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu,
olejki do masażu, nielecznicze, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki],
olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami,
perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycznego, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi,
płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do twarzy,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne
o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczające
[kosmetyki], puszki bawełniane do celów kosmetycznych, świece
do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wodorosty do zastosowań
w kosmetologii, woski do masażu, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, zestawy
kosmetyków, wata do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna,
wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków kosmetycznych, 44 usługi kosmetyczne, usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosme-
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tycznych, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi
w zakresie porad kosmetycznych, masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż
tajski, masaż tkanek głębokich, usługi masażu stóp, depilacja woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące
urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, 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, manicure, usługi manicure, męskie
salony fryzjerskie, mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych
na twarz, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, usługi w zakresie
ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza
kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, łaźnie publiczne do celów higienicznych,
pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności, ścinanie włosów, solaria, stylizacja,
układanie włosów, świadczenie usług przez salony piękności, usługi
koloryzacji brwi, usługi gabinetów odchudzania, usługi farbowania
brwi, usługi farbowania rzęs, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi farbowania włosów, usługi fryzjerskie, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu,
usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze
dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi charakteryzatorów,
udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności,
udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji o urodzie, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie
polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki
tłuszczowej, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi
manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi manicure
i pedicure, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi
pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi
prostowania włosów, usługi przedłużania rzęs, usługi rozjaśniania
włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla
kobiet, usługi salonów piękności, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego
dla mężczyzn, usługi spa, usługi tatuażu brwi, usługi terapii mikroigłowej, usługi saun, usługi sauny na podczerwień, usługi solariów,
usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi salonu opalania natryskowego, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie
makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy,
usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji
skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez
uzdrowisko [spa], usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji
owłosienia, usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów
upiększających, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi
zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów
pielęgnacji twarzy, usuwanie cellulitu z ciała, zabiegi kosmetyczne,
zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi depilacyjne, wstrzykiwalne
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, fizjoterapia,
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,

73

leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli
wagi ciała, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących
moksybucji, hydroterapia, aromaterapia, doradztwo dietetyczne,
doradztwo dotyczące alergii, moksybucja, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, planowanie i nadzorowanie diety,
planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo
w zakresie odżywiania, poradnictwo związane z terapią zajęciową,
poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie
ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo
związane z dietą, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, świadczenie
usług w zakresie programów odchudzania, talasoterapia, tradycyjny
masaż japoński, 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 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 żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi,
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa żywieniowego, usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla
fizjoterapii, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi mikrodermabrazji, usługi refleksologiczne,
usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie akupunktury,
usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie medytacji, usługi
w zakresie muzykoterapii, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zabiegi
terapeutyczne dla ciała, ziołolecznictwo.

(111) 349791
(220) 2020 09 03
(210) 517808
(151) 2021 02 24
(441) 2020 11 09
(732) KDK PARTNER W BIZNESIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) itu thai spa
(510), (511) 3 aromaty, aromatyczne olejki eteryczne, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], geraniol, esencje i olejki eteryczne,
esencje eteryczne, esencja mięty [olejek eteryczny], esencja badianowa, emulgowane olejki eteryczne, cytronowe olejki eteryczne, cytrynowe olejki eteryczne, aromaty do ciast (olejki eteryczne), aromaty
do napojów [olejki eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aromaty do żywności [olejki eteryczne], aromaty
do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty [olejki aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromaty spożywcze sporządzone
z olejków eterycznych, aromaty do ciastek [olejki eteryczne], kocanka
[olejki eteryczne], olej lawendowy, naturalne olejki eteryczne, olejki
eteryczne, olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], olejki do perfum
i zapachów, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do aromaterapii
[do użytku kosmetycznego], olejki destylowane do pielęgnacji urody, olejek z wyciągiem z owoców amla do celów kosmetycznych, olejek z drzewa herbacianego, olejek sosnowy, olejek różany, olejek
migdałowy, olejek miętowy surowy, olejek lawendowy, olejek jaśminowy, olejek golteriowy, olej kokosowy do celów kosmetycznych,
olej rycynowy do celów kosmetycznych, olejki eteryczne cytronowe,
olejki eteryczne do stosowania w aromaterapii, olejki eteryczne
do użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie
domowym, olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki eteryczne na kojenie nerwów, olejki eteryczne z cytryny, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne z drzewa sandałowego, olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki
nielecznicze, olejki perfumowane do produkcji preparatów kosmetycznych, olejki zapachowe, olejki zapachowe wydzielające aromaty
przy podgrzewaniu, produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne,
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polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], preparaty aromaterapeutyczne, roślinne olejki eteryczne, safrol, terpeny [olejki eteryczne], woda kwiatowa, zmieszane olejki eteryczne, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, środki do higieny jamy ustnej, środki perfumeryjne i zapachowe, balsamy, inne niż do celów medycznych,
bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki kosmetyczne,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, gaziki do celów kosmetycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki
nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych
zestawach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, krem do skórek
wokół paznokci, kremy do masażu, nie do celów leczniczych, lakier
do celów kosmetycznych, maści do celów kosmetycznych, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nielecznicze balsamy, nielecznicze
kuracje do skóry głowy, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka
do skóry, nielecznicze preparaty do masażu, nielecznicze preparaty
toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olejek
bergamotowy, olejki do celów kosmetycznych, olejki do masażu,
olejki do masażu, nielecznicze, olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki i płyny do masażu, olejki mineralne [kosmetyki],
olejki toaletowe, papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami,
perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], piperonal do użytku kosmetycznego, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi,
płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty do pedicure, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do twarzy,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne
o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty ścierne do ciała, preparaty zmiękczające
[kosmetyki], puszki bawełniane do celów kosmetycznych, świece
do masażu do celów kosmetycznych, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wodorosty do zastosowań
w kosmetologii, woski do masażu, żel z aloesem do celów kosmetycznych, żele do masażu, inne niż do celów medycznych, zestawy kosmetyków, wata do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, wody
mineralne w sprayu do celów kosmetycznych, środki wyszczuplające
[kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki do usuwania skórek wokół paznokci, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków
kosmetycznych, 44 usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi w zakresie porad kosmetycznych, masaż, masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż
terapeutyczny shiatsu, masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek
głębokich, usługi masażu stóp, depilacja woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w zakresie urody, 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, manicure, usługi manicure, męskie salony fryzjerskie, mycie
włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, dopinanie włosów
[przedłużanie, zagęszczanie], elektroliza do celów kosmetycznych,
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania
owłosienia, salony fryzjerskie, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, łaźnie
publiczne do celów higienicznych, pielęgnacja stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony piękności,
ścinanie włosów, solaria, stylizacja, układanie włosów, świadczenie
usług przez salony piękności, usługi koloryzacji brwi, usługi gabinetów odchudzania, usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs,
usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania
włosów, usługi fryzjerskie, usługi doradztwa w zakresie makijażu,
usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa do-

tyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradcze
związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi charakteryzatorów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji o urodzie, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi konsultacyjne
dotyczące pielęgnacji urody, usługi lecznicze dotyczące usuwania
cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi
lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze
związane z odrastaniem włosów, usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi manicure i pedicure, usługi pedicure,
usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji paznokci, usługi
pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji urody,
w szczególności w zakresie rzęs, usługi prostowania włosów, usługi
przedłużania rzęs, usługi rozjaśniania włosów, usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonów piękności, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi spa,
usługi tatuażu brwi, usługi terapii mikroigłowej, usługi saun, usługi
sauny na podczerwień, usługi solariów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, usługi salonu opalania natryskowego,
usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi w zakresie kuracji
odchudzających, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie laserowego odmładzania
skóry, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera,
usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji
włosów, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie
pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie
udostępniania obiektów i sprzętu solariów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała
w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów na cellulitis, usługi
zabiegów na cellulit, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie
cellulitu z ciała, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała,
zabiegi depilacyjne, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów
kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi
pielęgnacji urody, fizjoterapia, 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 uzależnienia od narkotyków,
leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących moksybucji, hydroterapia, aromaterapia,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, moksybucja,
opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, planowanie
i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie odżywiania, poradnictwo związane
z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo związane z dietą, refleksologia, rehabilitacja
fizyczna, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, talasoterapia, tradycyjny masaż japoński, 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 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 żywienia, usługi doradcze w zakresie dietetyki,
usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
[medyczne], usługi doradcze związane z dietą, usługi doradztwa die-
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tetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie kontrolowania
wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa
żywieniowego, usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii
dla fizjoterapii, usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi mikrodermabrazji, usługi refleksologiczne, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie chiropraktyki, usługi w zakresie medytacji,
usługi w zakresie muzykoterapii, zabiegi terapeutyczne dla twarzy,
zabiegi terapeutyczne dla ciała, ziołolecznictwo.

(111) 349792
(220) 2020 02 14
(210) 510192
(151) 2020 11 05
(441) 2020 07 06
(732) ORM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAR L’AMOUR
(510), (511) 5 feromony, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, żele
do stymulacji seksualnej, preparaty do ułatwiania stosunków seksualnych, 10 urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla
dorosłych, urządzenia związane z aktywnością seksualną, akcesoria
wspomagające współżycie seksualne, przyrządy związane z aktywnością seksualną, artykuły związane z aktywnością seksualną, gadżety erotyczne, zabawki erotyczne, wibratory jako akcesoria erotyczne
dla dorosłych, kulki dopochwowe, będące akcesoriami erotycznymi
dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych,
25 bielizna, bielizna nocna, bielizna dla kobiet, 35 usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami seksualnymi,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych.
(111) 349793
(220) 2020 02 14
(151) 2020 11 06
(441) 2020 07 06
(732) ORM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAR L’AMOUR
(540)

(210) 510230

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 feromony, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, żele
do stymulacji seksualnej, preparaty do ułatwiania stosunków seksualnych, 10 urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla
dorosłych, urządzenia związane z aktywnością seksualną, akcesoria
wspomagające współżycie seksualne, przyrządy związane z aktywnością seksualną, artykuły związane z aktywnością seksualną, gadżety erotyczne, zabawki erotyczne, wibratory jako akcesoria erotyczne
dla dorosłych, kulki dopochwowe. będące akcesoriami erotycznymi
dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych,
25 bielizna, bielizna nocna, bielizna dla kobiet, 35 usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w związku z akcesoriami seksualnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami seksualnymi,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych.
(111) 349794
(220) 2019 06 24
(210) 501455
(151) 2020 10 12
(441) 2020 03 02
(732) FABRYKA OBRABIAREK DO DREWNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOD
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(540)

(591) srebrny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, piły (maszyny), podajniki
(części maszyn), stoły do pił, obrabiarki, obudowy (części maszyn),
frezarki.
(111) 349795
(220) 2021 09 20
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 08
(732)	AIM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Flying cow MLECZNA CHMURKA
(540)

(210) 534161

(591) biały, ciemnoniebieski, czarny, szary
(531) 03.04.02, 26.01.01, 02.09.01, 26.11.02, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 30 Cukierki, batony, Czekolada, Czekoladki, Słodycze czekoladowe, Bombonierki, Słodycze do dekoracji choinek, Słodycze
w polewie czekoladowej, Lizaki, Dropsy, Żelki, Drażetki, Pierniki, Słodycze do żucia, Guma do żucia, Karmelki, Pralinki, Wyroby cukiernicze, Chałwa, Wafle jadalne, Wafle czekoladowe, Ciasta, Ciastka, Słodkie bułki, Torty lodowe, Czekolada pitna, Czekolada do wyrobów
cukierniczych i chleba, Galaretki, Galaretki w czekoladzie i w polewie,
Wyroby cukiernicze mrożone, Jogurt mrożony [lody spożywcze],
Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Sorbety [lody], Mrożone torty jogurtowe, Placki [ciasta] z nadzieniem owocowym, Lody,
Migdały, miód, marcepan, Pasty na bazie czekolady, Herbata, Kawa,
Preparaty i napoje na bazie kakao, Preparaty i napoje kawowe, Napoje czekoladowe, Nadzienia na bazie czekolady do placków i ciast,
Syropy smakowe, Kakao, Kawa, Herbata, Cukier, Przekąski na bazie
zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Chrupki serowe, Przekąski z kukurydzy,
Sosy, Sosy owocowe, Sosy czekoladowe, Polewy cukiernicze, Czekolada na polewy lub posypki, Musy (wyroby cukiernicze), Desery
[wyroby cukiernicze], Desery lodowe, Desery czekoladowe, Musy deserowe, Gotowe sosy owocowe, Kremy czekoladowe, Czekoladowe
dodatki smakowe, Czekoladowe ozdoby do ciast, Pasty czekoladowe
do chleba, Jadalne ozdoby do dekoracji.
(111) 349796
(220) 2021 08 16
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) BOŻEK DAMIAN, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NATIVESY
(540)

(210) 532736

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 Biżuteria, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
Artykuły ozdobne [ozdóbki lub biżuteria] do użytku osobistego, Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Bran-
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soletki identyfikacyjne [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte
szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, 18 Walizy,
torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, Błona z jelit zwierzęcych, Ćwieki ze skóry, Etui na karty wykonane z imitacji skóry, Etykiety skórzane, Imitacje skóry, Imitacje skóry
sprzedawane w ilościach hurtowych, Krupony [części skór], Materiał
skórzany, Nici ze skóry, Obrobione lub półobrobione skóry, Opaski
skórzane, Paski naramienne.

(111) 349797
(220) 2021 09 20
(210) 534140
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732)	LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Talent POINT
(540)

(591) granatowy, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 42
Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(111) 349798
(220) 2021 10 13
(210) 535145
(151) 2022 03 03
(441) 2021 11 08
(732) FUNDACJA PROGRESS AND BUSINESS, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CTW
(540)

(591) biały, żółty, niebieski, granatowy, fioletowy, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych,
Badania dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym
analizy kosztów i zysków, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi, Przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, Sporządzanie raportów
ekonomicznych, Skomputeryzowane zarządzanie biurem, Świadczenie
pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Usługi ekspertów
do spraw efektywności działalności gospodarczej, Usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, Usługi pośrednictwa biznesowego związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach z klientami, Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej,
Usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania,
Wydolność przedsiębiorstw (Ekspertyzy w zakresie-), Zarządzanie biznesowe programami refundacji w imieniu osób trzecich, Zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, 36 Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska i zdro-

wia, Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy
na cele biznesowe, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, Badania finansowe w dziedzinie
zarządzania ryzykiem, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem
[finansowym], Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę, Planowanie i zarządzanie finansowe, Pozyskiwanie funduszy dla instytucji badawczych, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, Pozyskiwanie funduszy na wynalazki, Udostępnianie
i aranżowanie finansowania, Usługi oceny ryzyka finansowego, Usługi
pośrednictwa w zakresie organizowania finansowania przez inne instytucje finansowe, Udzielanie informacji, konsultacji i porad w dziedzinie
wyceny finansowej, 42 Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, Certyfikacja usług edukacyjnych, Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Kontrola jakości usług, Ocena opracowywania produktu,
Ocena projektu produktu, Ocena ryzyka naukowego, Ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, Opracowywanie
metod testowych, Testowanie sprzętu informatycznego, Testowanie
przemysłowe wspomagane komputerowo, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej, Usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do przesyłania
danych, Usługi testowania diagnostycznego wspomagane komputerowo, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi w zakresie badań i kontroli środowiska naturalnego, Usługi w zakresie testów naukowych, Usługi w zakresie testów wspomaganych
komputerowo, Doradztwo techniczne w zakresie przetwarzania danych, Inżynieria komputerowa, Inżynieria telekomunikacyjna, Oceny
w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, Oszacowania
w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów, Projektowanie techniczne i doradztwo, Usługi inżynieryjne dotyczące projektowania systemów łącznościowych, Usługi inżynieryjne dotyczące technologii
przetwarzania danych, Usługi inżynieryjne w zakresie programowania
komputerowego, Usługi inżynieryjne związane z automatycznym przetwarzaniem danych, Usługi w zakresie projektowania technicznego,
Usługi w zakresie wspomaganego komputerem projektowania technicznego, Doradztwo dotyczące rozwijania systemów komputerowych, Doradztwo techniczne związane z zastosowaniem i używaniem
oprogramowania komputerowego, Doradztwo w dziedzinie analizy
systemów komputerowych, Doradztwo w sprawach oprogramowania
komputerowego, Doradztwo związane z tworzeniem stron głównych
i stron internetowych, Dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie informatyki, Konsultacje w dziedzinie technologii informacyjnej,
Pomoc w zakresie technologii informacyjnej, Kompilacja informacji
związanych z technologią informacyjną, Prowadzenie wycen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, Udzielanie informacji w zakresie
technologii informacyjnej, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów komputerowych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, Usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, Usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, Usługi informacyjne dotyczące zastosowania sieci komputerowych, Usługi
doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Usługi
informacyjne dotyczące zastosowania systemów komputerowych,
Usługi informacyjne związane z opracowywaniem systemów komputerowych, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
Zapewnianie ocen ekspertów w zakresie przetwarzania danych, Usługi
konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, Analizy
wykonalności projektu, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, Planowanie projektu, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, Projektowanie i opracowywanie baz danych, Projektowanie
i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie
komputerowych baz danych, Projektowanie modeli symulowanych
komputerowo, Projektowanie naukowe i technologiczne, Projektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie stron
głównych i witryn internetowych, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych, Tworzenie i uaktualnianie stron
głównych do sieci komputerowych, Tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, Udzielanie informacji w dziedzinie opracowywania produktów, Usługi doradcze w dziedzinie projektowania sys-
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temów informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi inżynieryjne oraz usługi inżynieryjne wspomagane
komputerowo, Usługi naukowe i projektowanie w tym zakresie, Usługi
projektowania systemów przetwarzania danych, Usługi projektowania
technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania
w odniesieniu do systemów komputerowych, Usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, Usługi w zakresie projektowania wspomaganego
komputerowo, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych,
Usługi w zakresie projektowania naukowego, Usługi związane z opracowywaniem baz danych, Wzornictwo przemysłowe i projektowanie
graficzne, Usługi w zakresie projektowania, Usługi inżynieryjne, Analizy
naukowe wspomagane komputerowo, Badania naukowe prowadzone
przy użyciu baz danych, Badania naukowe wspomagane komputerowo, Badania w dziedzinie technologii komunikacyjnej, Badania w zakresie nowych produktów, Doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, Doradztwo w zakresie badań naukowych,
Kompilacja informacji naukowych, Opracowywanie podręczników
technicznych, Opracowywanie systemów do zarządzania energią i prądem, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, Publikowanie informacji naukowych, Sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, Udostępnianie informacji online w zakresie badań
technologicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, Udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, Udzielanie informacji
online na temat usług analiz i badań przemysłowych, Usługi doradztwa
technicznego związane z programowaniem komputerowym, Usługi
w zakresie badań naukowych.

(111) 349799
(220) 2021 10 20
(151) 2022 03 04
(441) 2021 11 15
(732) KRASOŃ ROBERT, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEO DENTAL
(540)

(210) 535475

(531) 27.05.01, 27.05.02
(510), (511) 5 Środki, preparaty i detergenty do mycia, odkażania, sterylizacji oraz dezynfekcji, Leki, proszki, maści, płyny, aerozole i żele
do celów stomatologicznych i medycznych, Lecznicze pasty, płyny
i środki do czyszczenia zębów, Aerozole i kompresy chłodzące do celów stomatologicznych i medycznych, Materiały do plombowania
zębów, Kleje do protez dentystycznych, Lakier i wosk dentystyczny,
Mastyksy dentystyczne, Preparaty farmaceutyczne i chemiczno-farmaceutyczne, Waciki, chusty, serwety i materiały opatrunkowe do celów medycznych i stomatologicznych, 10 Przyrządy i przybory dentystyczne, Elektryczna aparatura dentystyczna, Urządzenia do użytku
w ortodoncji, Urządzenia, aparatura i instrumenty medyczne oraz
chirurgiczne, Wanny do dezynfekcji narzędzi medycznych i dentystycznych, Miski do celów medycznych, Igły i materiały do zszywania
do celów medycznych i dentystycznych, Fotele do celów medycznych
lub dentystycznych, Rękawice, maski, przyłbice, okulary i fartuchy sanitarne do celów medycznych i stomatologicznych, Ochraniacze zębów, protezy i sztyfty dentystyczne, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz pośrednictwo handlowe w sprzedaży detalicznej i hurtowej,
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz innych
środków komunikacji w zakresie środków, preparatów i detergentów
do mycia, odkażania, sterylizacji oraz dezynfekcji, leków, proszków,
maści, płynów, aerozoli i żelów do celów stomatologicznych i medycznych, leczniczych past, płynów i środków do czyszczenia zębów,
aerozoli i kompresów chłodzących do celów stomatologicznych
i medycznych, materiałów do plombowania zębów, klejów do protez
dentystycznych, lakieru i wosku dentystycznego, mastyksów dentystycznych, preparatów farmaceutycznych i chemiczno-farmaceutycznych wacików, chust, serwet i materiałów opatrunkowych do celów
medycznych i stomatologicznych, przyrządów i przyborów dentystycznych, elektrycznej aparatury dentystycznej, urządzeń do użytku w ortodoncji, urządzeń, aparatury i instrumentów medycznych
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oraz chirurgicznych, wanien do dezynfekcji narzędzi medycznych
i dentystycznych, misek do celów medycznych, igieł i materiałów
do zszywania do celów medycznych i dentystycznych, foteli do celów
medycznych lub dentystycznych, rękawic, masek, przyłbic, okularów
i fartuchów sanitarnych do celów medycznych i stomatologicznych,
ochraniaczy zębów, protez i sztyftów dentystycznych, 44 Usługi medyczne i telemedyczne, Pomoc medyczna, Usługi dentystyczne, Usługi ortodontyczne, Doradztwo w zakresie medycyny i stomatologii,
Kliniki medyczne i stomatologiczne.

(111) 349800
(220) 2021 09 27
(210) 534386
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) MIP PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Velmea-MIP
(510), (511) 5 Suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy priobiotyczne, Odżywcze suplementy diety, Suplementy diety dla
ludzi, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety
do użytku medycznego, Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Suplementy diety do celów leczniczych, Preparaty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Produkty wspomagające leczenie nie zawarte
w innych klasach, Produkt spożywcze do celów leczniczych, Preparaty witaminowe do celów leczniczych, Preparaty zawierające minerały do celów leczniczych, Preparaty zawierające mieszanki witam
i minerałów do celów leczniczych, Produkty farmaceutyczne do diagnostyki schorzeń, Biologiczne preparaty do celów medycznych,
Preparaty chemiczne do celów medycznych, Produkty kosmetyczne
do celów leczniczych, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne.
(111) 349801
(220) 2021 08 03
(151) 2022 01 20
(441) 2021 09 20
(732) WNUK SŁAWOMIR, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUNA MINIMAL FASHION
(540)

(210) 532291

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, 35 Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego związane z futrami sztucznymi, Sprzedaż detaliczna kart
przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu odzieży, Usługi handlu
detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody, Usługi handlu detalicznego
związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających
kosmetyki, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, Usługi
sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi
i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność, Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami
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i szklankami, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, Agencja public relations.

(111) 349802
(220) 2020 06 02
(210) 514545
(151) 2022 01 21
(441) 2021 09 27
(732) BALCZUN WOJCIECH WZB TRADE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHEMIA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
CD, płyty DVD, taśmy wideo, 16 Druki, Drukowane materiały informacyjne, Drukowane materiały reklamowe, Drukowane materiały
promocyjne, Plakaty, Afisze, Kalendarze, Gazetki, Magazyny, Czasopisma-periodyki, Broszury, Katalogi, Biuletyny, Książki, Albumy, Fotografie, Materiały piśmienne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, Materiały dydaktyczne i edukacyjne, Reprodukcje graficzne, Taśmy elastyczne do użytku biurowego, Przypinki,
Znaczki okolicznościowo-reklamowe, 25 Koszulki (t-shirty), Bluzki,
Koszule, Podkoszulki, Czapki, 26 Smycze [paski] do noszenia, taśmowe, Smycze [paski] do noszenia, sublimacyjne, Smycze [paski]
do noszenia, krótkie na rękę, Smycze [paski] do noszenia, suwakowe,
Smycze [paski] do noszenia, silikonowe, Opaski silikonowe na rękę,
Dodatki do smyczy reklamowych: Klamry zatrzaskowe, Karabińczyki,
Przywieszki, Kółeczka, Szekle, Taśma pasmanteryjna, Broszki reklamowe, Sznurowadła do obuwia, Cyfry do znakowania odzieży, Napy,
zatrzaski, Ozdoby do ubrań, obuwia i nakryć głowy nie z metali szlachetnych, Ozdoby do włosów, Sprzączki ozdobne do ubrań i obuwia,
Reklamowe artykuły pasmanteryjne: Zawieszki, inne niż do biżuterii,
łańcuszków lub breloków do kluczy, Znaczki okolicznościowe używane w kampaniach, 41 Usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem festiwali, dyskotek, koncertów i występów artystycznych,
Usługi w zakresie nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, Organizowanie i prowadzenie konkursów, Organizowanie i prowadzenie pokazów z dziedziny sztuk graficznych, Organizowanie spektakli,
Impresariat artystyczny, Organizowanie widowisk.
(111) 349803
(220) 2020 09 29
(210) 518876
(151) 2021 09 22
(441) 2021 06 07
(732) WIECZOREK WOJCIECH GREENXPOWER, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GXP
(540)

(591) jasnozielony, biały, czarny
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, mieszanki paliwa zgazowanego, 35
usługi w zakresie zgromadzenia na rzecz osób trzecich, w celu sprze-

daży hurtowej i detalicznej, towarów obejmujących brykiety drzewne,
brykiety materiałów palnych, brykiety węglowe, brykiety z torfu, energię elektryczną, paliwo gazowe, mieszanki paliwa zgazowanego, usługi w zakresie zgromadzenia na rzecz osób trzecich, w celu sprzedaży
hurtowej i detalicznej, towarów obejmujących palniki do acetylenu,
aparaturę i instalacje chłodnicze, armaturę do pieców, armaturę bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych, grzejniki do centralnego ogrzewania, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, aparaturę
i instalacje oraz urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, instalacje
i urządzenia do chłodzenia, rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła
nie będące częściami maszyn, zasobniki ciepła, czajniki i grzejniki elektryczne, dmuchawy, filtry powietrza do klimatyzacji, armaturę regulacyjną i bezpieczeństwa do przewodów oraz urządzeń gazowych, instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, kolektory słoneczne, kotły grzewcze,
kanały kominowe i urządzenia zasilające do kotłów grzewczych, lady
chłodnicze, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego ogrzewania,
nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, aparatura do oddymiania nie do celów medycznych, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
instalacje do ogrzewania wodnego, osprzęt do palników gazowych,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie sufitowe, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece, piece słoneczne,
pompy cieplne, armatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, instalacje do filtrowania i klimatyzacji powietrza, regulatory wyciągów,
instalacje i aparaturę sanitarną, instalacje do schładzania wody, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, aparaturę
do wentylacji i klimatyzacji, wentylatory i klimatyzatory, wężownice
będące częścią instalacji destylacyjnych grzewczych i chłodniczych,
instalacje do schładzania wody, regulatory do wyciągów stosowanych w ogrzewnictwie, zasuwy i szyby do wyciągów stosowanych
w ogrzewnictwie, 37 usługi budowlane w zakresie napraw i usług,
wynajem sprzętu budowlanego, usługi budowlane, usługi w zakresie czyszczenia budynków z zewnątrz i wewnątrz, usługi w zakresie
czyszczenia i naprawy kotłów, usługi w z zakresie czyszczenia kominów, czyszczenia okien, usługi w zakresie instalacji drzwi i okien, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń w instalacjach elektrycznych, usługi
w zakresie informacji budowlanej, usługi w zakresie instalacji, konserwacji i naprawy maszyn, usługi w zakresie instalowania drzwi i okien,
usługi w zakresie instalowania i naprawy pieców, usługi w zakresie instalowania i naprawy urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie instalowania i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, usługi w zakresie
instalowania i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, usługi w zakresie instalowania oraz naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, usługi w zakresie izolowania budynków, usługi w zakresie instalowania, konserwacji
i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji
alarmowych i przeciwpożarowych, usługi w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, usługi w zakresie instalowania rusztowań,
usługi w zakresie murowania, usługi w zakresie instalacji drzwi i okien,
usługi w zakresie oczyszczania przez piaskowanie, usługi w zakresie
tapetowania, tynkowania, usługi dekarskie.

(111) 349804
(220) 2021 06 04
(210) 529983
(151) 2021 11 19
(441) 2021 07 19
(732) FOOD & FRIENDS R.J. FRONC SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JADKA, JEBKA, PITKA
(510), (511) 16 Katalogi i menu potraw, Serwetki papierowe, Etykiety,
Torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
Druki do wypełniania, Grafiki, Ryciny, Fotografie, w tym lokali i ukazujące potrawy, 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, Organizowanie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, Prezentowanie i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 Przesyłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci
informatyczne i telekomunikacyjne, Udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, Przydzielanie dostępu do baz danych, Łączność
poprzez terminale komputerowe, Łączność poprzez sieć światłowodów, Zapewnienie dostępu do portalu w Internecie, Usługi poczty
elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiadomości
tekstowych, Przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, Udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, Udostępnianie stron
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internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 Usługi gastronomiczne
i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie,
herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele,
Przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, narady.

(111) 349805
(220) 2019 12 31
(210) 508613
(151) 2020 10 13
(441) 2020 02 17
(732) KURASIK ANDRZEJ STANISŁAW OVOVITA, Prawda (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eggsafe
(540)

(591) czarny, żółty, pomarańczowy
(531) 08.07.11, 14.05.23, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 jaja, substytuty jaj, jaja suszone, jaja kurze, jaja mrożone, jaja marynowane, jaja przetworzone, jaja solone, jajka herbaciane, żółtka jajek, białka jajek, jaja ptasie i produkty z jaj, jaja po szkocku, jaja w proszku, koktajle jajeczne bezalkoholowe, jaja w stanie
płynnym, gotowe posiłki zawierające [głównie] jajka, pasty do smarowania składające się głównie z jajek, gotowe dania składające się
głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu
(oden).
(111) 349806
(220) 2021 01 29
(210) 523804
(151) 2022 01 21
(441) 2021 09 27
(732) MATYSIAK TOMASZ, Konstantynów Łódzki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Naturalnie SMACZNE
(540)

(531) 11.03.05, 11.03.09, 11.01.01, 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 29 Potrawy gotowe na bazie mięsa/składające się głównie
z mięsa, Potrawy mięsne gotowane, Potrawy gotowe składające się
głównie z warzyw, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy
i nasiona roślin strączkowych, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Gotowe posiłki, żywność preparowana i przekąski słone, 30 Gotowe potrawy
na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie mąki, Gotowe potrawy
na bazie ryzy, kaszy, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, Ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdze.
(111) 349807
(220) 2021 08 04
(210) 532347
(151) 2022 01 20
(441) 2021 09 20
(732) QUADIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) QUADIA
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Kursy szkoleniowe związane z medycyną,
Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikacja wyników badań klinicznych,
Udostępnianie publikacji on-line, Przekazywanie know-how [szkolenia],
42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie
farmaceutyków i badań klinicznych, Próby kliniczne, Laboratoria medyczne, Medyczne usługi laboratoryjne, 44 Usługi obrazowania me-
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dycznego, Opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, Usługi medyczne, Badania medyczne, Konsultacje medyczne, Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Usługi klinik
medycznych, Usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób,
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Obrazowanie optyczne do użytku
w diagnostyce medycznej, Informacja medyczna, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi telemedyczne, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość
[tele-reporting], Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia,
Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych.

(111) 349808
(220) 2021 08 04
(151) 2022 01 20
(441) 2021 09 20
(732)	SZŁAPA MICHAŁ, Łęki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) epacking
(540)

(210) 532339

(591) zielony, czarny, biały
(531) 26.05.01, 24.15.02, 24.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 Zgniatany papier do pakowania, Materiały do pakowania wykonane z papieru albo kartonu, Jednorazowe produkty papierowe do pakowania, Papier do zawijania, Wypełnienia z papieru
lub kartonu.
(111) 349809
(220) 2021 08 30
(210) 533271
(151) 2022 01 21
(441) 2021 09 27
(732) KULESZA MAŁGORZATA BIURO RACHUNKOWE, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) różowy, niebieski, zielony, pomarańczowy, czarny
(531) 26.01.06, 26.11.07, 26.04.02, 20.07.01, 20.07.05, 29.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Komputerowe sporządzanie listy
płac, Przygotowanie listy płac, Sporządzanie listy płac, Usługi doradcze w zakresie sporządzania listy płac, Usługi w zakresie sporządzania
listy płac, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Przygotowywanie
zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, Księgowość i rachunkowość,
Przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, Rachunkowość,
księgowość i audyt, Rachunkowość, w szczególności księgowość,
Skomputeryzowana rachunkowość, Usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, Przygotowywanie zeznań podatkowych, Usługi wypełniania
zeznań podatkowych, Przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, Sporządzanie bilansów finansowych, Przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organi-

80

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 14/2022

zacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

(111) 349810
(220) 2021 08 30
(210) 533273
(151) 2022 01 21
(441) 2021 09 27
(732)	LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ordermart
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, Oprogramowanie komputerowe [programy],
Programy komputerowe, Programy komputerowe do pobrania, Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe
do zarządzania projektami, Programy komputerowe do zarządzania
sieciami, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
Programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów kasowych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie
i przeszukiwanie baz danych on-line, Interfejsy komputerowe, 35 Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami,
Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich, Zarządzanie
hotelami, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo
dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, Doradztwo związane z zarządzaniem, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Usługi
w zakresie zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki
na wynos oraz z dostawą na miejsce, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie działalności restauracji, Wsparcie w dziedzinie
zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, 42 Badania, opracowywanie, projektowanie
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, Projektowanie, aktualizacja
i konserwacja oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do zarządzania bazami
danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania w dziedzinie
aplikacji mobilnych, Projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania,
Usługi doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego.
(111) 349811
(220) 2021 08 30
(210) 533274
(151) 2022 01 20
(441) 2021 09 20
(732) BOŁDYSZ KAROLINA ATHLEKIDS, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ATHLE KIDS by KAROLINA BOŁDYSZ
(540)

(591) fioletowy, różowy, pomarańczowy, czarny
(531) 04.05.03, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 41 Edukacja sportowa.
(111) 349812
(220) 2021 08 30
(210) 533285
(151) 2022 01 20
(441) 2021 09 20
(732) KLINIKA CHIRURGII DR. E. RADZIKOWSKIEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R RADZIKOWSKA CLINIC

(540)

(591) złoty
(531) 25.01.25, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.02
(510), (511) 44 Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
Usługi klinik medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Kliniki medyczne.
(111) 349813
(220) 2021 08 30
(151) 2022 01 20
(441) 2021 09 20
(732) KAŹMIERCZAK MARCIN, Łódź (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 533292

(591) czerwony, pomarańczowy, biały, fioletowy, szary
(531) 02.01.01, 02.01.15, 17.05.25, 29.01.15
(510), (511) 42 Pomiary geodezyjne, Usługi w zakresie miernictwa
geodezyjnego.
(111) 349814
(220) 2019 12 03
(210) 507584
(151) 2020 10 13
(441) 2020 01 20
(732)	SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eraty
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi
transakcji finansowych.
(111) 349815
(220) 2021 09 07
(210) 533651
(151) 2022 01 20
(441) 2021 10 04
(732)	ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) elum
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.
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(111) 349816
(220) 2021 09 07
(210) 533652
(151) 2022 01 20
(441) 2021 10 04
(732)	ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIRX
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej.
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(111) 349820
(220) 2021 06 24
(210) 530691
(151) 2022 01 12
(441) 2021 09 06
(732) BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KUFLOWE
(540)

(111) 349817
(220) 2021 09 07
(210) 533653
(151) 2022 01 20
(441) 2021 10 04
(732)	ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIRX ENERGY
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej.
(111) 349818
(220) 2021 06 24
(210) 530689
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 06
(732) BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRANIEWO
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, brązowy, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski, szary, beżowy
(531) 07.01.01, 07.01.03, 04.03.03, 25.01.15, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.
(111) 349819
(220) 2021 06 24
(210) 530690
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 06
(732) BROWAR BRANIEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JASNE ŻE PEŁNE
(540)

(591) brązowy, zielony, beżowy
(531) 05.11.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(591) brązowy, czarny, srebrny, bialy, jasnobrązowy, czerwiny
(531) 11.03.03, 19.01.04, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.
(111) 349821
(220) 2021 06 24
(210) 530720
(151) 2022 01 14
(441) 2021 09 13
(732) PHAM HUONG VAN OFICYNA LUSTRO, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Lustro
(510), (511) 16 Książki beletrystyczne, Książki, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, 41 Usługi wydawnicze, z wyjątkiem
prac drukarskich, Usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism,
Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie.
(111) 349822
(220) 2021 07 14
(210) 531514
(151) 2022 01 13
(441) 2021 09 27
(732)	STEPOWICZ ANNA, BIEŃKIEWICZ JAN NEO CLINIC
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEO CLINIC
(540)

(531) 27.05.01, 24.13.04, 24.15.01
(510), (511) 44 Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, Badania medyczne, Badania medyczne w celach diagnostycznych lub
leczenia, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Doradztwo w dziedzinie rodzenia, Doradztwo w zakreisie leczenia farmakologicznego,
Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy
i wykwalifikowany personel medyczny, Kliniki, Kliniki medyczne, Leczenie bezpłodności, Medyczne badania osób, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Opieka medyczna i analizy
związane z leczeniem pacjenta, Organizowanie leczenia medycznego, Pomoc medyczna, Poradnictwo medyczne, Przeprowadzanie
badań medycznych, Świadczenie pomocy medycznej, Świadczenie
usług medycznych, Testy ciążowe, Udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Udostępnianie wsparcia
medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu
medycznemu, Udzielanie informacji medycznej, Udzielanie informacji związanych z usługami medycznymi, Udzielanie wiadomości
i informacji w dziedzinie medycyny, Usługi badań krwi, Usługi badań
mammograficznych, Usługi badań medycznych związane z diagno-
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zowaniem i leczeniem chorób, Usługi badań przesiewowych w celu
wykrycia raka szyjki macicy, Usługi badań przesiewowych w celu wykrycia raka piersi, Usługi ginekologiczne, Usługi informacji medycznej, Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi klinik
medycznych, Usługi klinik zdrowia [medyczne], Usługi lekarskie,
Usługi poradnictwa medycznego, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych.

(111) 349823
(220) 2021 08 20
(151) 2022 01 03
(441) 2021 09 13
(732) PITYŃSKI ADAM, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PITBUD
(540)

(210) 532918

(591) czarny, biały, szary
(531) 15.01.19, 26.05.01, 26.05.16, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Usługi budowlane.
(111) 349824
(220) 2021 08 03
(151) 2022 01 20
(441) 2021 09 20
(732)	LAGATTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nice House NIERUCHOMOŚCI
(540)

(210) 532293

(591) różowy, szary
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości.
(111) 349825
(220) 2021 08 13
(210) 532683
(151) 2022 01 13
(441) 2021 09 20
(732) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DZIKAKOREA
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrania audio, w tym do pobrania, Nagrania cyfrowe, Nagrania dźwiękowe, w tym do pobrania, Nagrania muzyczne, Nagrania
multimedialne, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania wideo,
w tym do pobrania, Nagrania wideo w postaci płyt, Nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, nagrane,
Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, w tym do pobrania, Czasopisma elektroniczne, w tym
do pobrania, Książki audio, w tym do pobrania, Książki elektroniczne,
w tym do pobrania, Publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 18
Walizy, torby podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby turystyczne, Torby plażowe, Torby gimnastyczne, Torby sportowe, Torby
uniwersalne, Torby zakupowe, Torby na kółkach, Torby na obuwie, Torby na zakupy na kółkach, Torby na pas i na biodra [nerki], Duże, lekkie
torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Walizki biznesowe, Waliz-

ki skórzane, Skórzane walizki podróżne, Walizki na kółkach, Nosidełka
kangurki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt,
Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt [torby], Portmonetki,
Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Skóra i imitacje
skóry, Sztuczna skóra, Skóra syntetyczna, Skóra surowa lub półprzetworzona, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież męska, Odzież
damska, Odzież dziecięca, Odzież dla niemowląt, Odzież codzienna,
Odzież wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież
do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skórzana, Odzież
dżinsowa, Odzież z lateksu, Odzież skórzana dla motocyklistów,
Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska, Bielizna damska, Bielizna
dziecięca, Bielizna dla niemowląt, Obuwie męskie, Obuwie damskie,
Obuwie dziecięce, Nakrycia głowy męskie, Nakrycia głowy damskie,
Nakrycia głowy dziecięce, 35 Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Zarządzenie
biznesowe zespołami muzycznymi, Negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjacje kontraktów reklamowych,
Zarządzenie biznesowe lokalami gastronomicznymi, w tym barami
i pubami, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących
towarów: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty chemiczne
do czyszczenia do użytku domowego, preparaty wybielające do użytku domowego, preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty do prania chemicznego, płyny do prania, proszki do prania, pasty
do obuwia, środki do czyszczenia obuwia [preparaty], suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, walizy, torby podróżne,
torby i portfele, parasole, parasolki, portmonetki, nosidełka dla dzieci i niemowląt, nosidełka dla zwierząt, skóra i imitacje skóry, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 41 Usługi rozrywkowe, Usługi zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Występy grup muzycznych na żywo, Przedstawienia muzyczne, Koncerty
muzyczne, Widowiska muzyczne, Organizacja rozrywek muzycznych,
Organizacja konkursów muzycznych, Obsługa koncertów muzycznych, Występy muzyczne i piosenkarskie, Reżyserowanie przedstawień muzycznych, Wynajem instrumentów muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, Produkcja muzyczna,
Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Montaż wideo, Produkcja nagrań wideo, Usługi w zakresie muzycznych studiów nagrań,
Wypożyczanie nagrań muzycznych i fonograficznych, Publikowanie,
Publikowanie tekstów muzycznych, Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie
filmów nie do pobrania, Usługi publikowania cyfrowych materiałów
wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Muzyczne usługi wydawnicze, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
w formie audio lub wideo, Usługi edukacyjne, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania i marketingu,
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi barów i restauracji,
Usługi snack-barów, Usługi barów typu fast-food, w tym na wynos,
Usługi mobilnych barów, snack-barów, barów typu fast-food i restauracji, Usługi barów sałatkowych, Usługi pizzerii, Usługi kawiarni, Usługi
lodziarni, Usługi pubów, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi cateringu zewnętrznego.

(111) 349826
(220) 2021 08 14
(151) 2022 01 03
(441) 2021 09 13
(732) ŚLIWERSKA MAGDALENA, Młyńsko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Balans Dog
(540)

(591) granatowy
(531) 03.01.08, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.11

(210) 532702
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(510), (511) 9 E-booki, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Dyski optyczne zapisane, Edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, Książki zapisane na płytach, Książki audio,
Książki elektroniczne do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Nagrania wideo, Nagrania audio, Filmy do pobrania, Pobieralne
nagrania dźwiękowe, Fotografie cyfrowe do pobrania, Pliki multimedialne do pobrania, Podcasty, Podcasty do pobrania, Nagrane magnetyczne nośniki danych, Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD],
Nagrane płyty DVD, Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Środki
edukacyjne do pobrania, Tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, 35 Usługi reklamowe, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: e-booki, publikacje elektroniczne,
publikacje elektroniczne, do pobrania, dyski optyczne zapisane, edukacyjne materiały do pobrania, książki zapisane na płytach, książki
audio, książki elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne
do pobrania, nagrania wideo, nagrania audio, filmy do pobrania, pobieralne nagrania dźwiękowe, fotografie cyfrowe do pobrania, pliki
multimedialne do pobrania, podcasty, podcasty do pobrania, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty kompaktowe [płyty
CD], nagrane płyty DVD, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, środki
edukacyjne do pobrania, tygodniowe publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, preparaty do pielęgnacji zwierząt,
smycze dla psów, odzież dla psów, obroże dla psów, buty dla psów,
meble dla zwierząt domowych, koszyki dla psów, posłania dla psów,
zabawki dla psów, karma dla psów, 41 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie seminariów szkoleniowych online, Usługi w zakresie publikowania online, Udostępnianie
publikacji online [nie do pobrania], Zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie
i szkolenia, Organizacja webinariów, Kształcenie praktyczne [pokazy], Kursy korespondencyjne, Tresura zwierząt, Tresura zwierząt
na rzecz osób trzecich, Trening posłuszeństwa dla zwierząt, Świadczenie usług w zakresie ćwiczeń dla zwierząt, Nauka tresury zwierząt,
Szkolenie w obchodzeniu się z psami, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie konferencji,
Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Przekazywanie
know-how [szkolenia], Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Publikacje multimedialne, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie, Publikowanie dokumentów, Publikowanie książek, Publikowanie podręczników, Publikowanie fotografii, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Usługi publikowania
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Wydawanie audiobooków.

(111) 349827
(220) 2021 08 23
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) MICHALSKI BARTOSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KB KOX-BUD
(540)

(591) granatowy, czarny
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 37 Budowanie domów, Budowanie nieruchomości,
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci
wodno-kanalizacyjnych, Instalacja izolacji termicznej w budynkach,
Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Remontowanie budynków, Instalacja urządzeń łazienkowych, Odnawianie wyposażenia łazienek, Odnawianie wnętrz budynków, Usługi
odnawiania mieszkań, Instalowanie wyposażenia kuchennego, Instalowanie sprzętu kuchennego.

(111) 349828
(220) 2021 06 17
(210) 530432
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 DWÓR ARTUSA PIERNIKI
TORUŃSKIE
(540)

(591) czerwony, ciemnoczerwony, niebieski, ciemnoniebieski,
brązowy, ciemnobrązowy, beżowy, szary, czarny
(531) 07.01.08, 07.01.24, 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 26.01.14,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pierniki, Ciastka.
(111) 349829
(220) 2021 06 17
(210) 530433
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763
(540)

(210) 532976

(591) czerwony, niebieski, żółty, jasnobrązowy, brązowy, biały
(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 07.01.08, 07.01.24, 26.01.14,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pierniki, Ciastka.
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(111) 349830
(220) 2021 06 17
(210) 530434
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA RODZYNKI, JABŁKO,
CYNAMON
(540)

W CZEKOLADZIE Z CIASTA LEŻAKUJĄCEGO W WHISKY WHISKY
Edycja limitowana
(540)

(591) biały, pomarańczowy, jasnobrązowy
(531) 08.01.11, 25.01.15, 25.01.19, 25.05.02, 02.01.01, 02.01.15,
02.01.23, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Ciastka.
(111) 349831
(220) 2021 06 17
(210) 530435
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BAGATELKA RODZYNKI, JABŁKO,
CYNAMON
(540)

(591) czarny, złoty, brązowy
(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.13,
08.01.09, 25.01.15, 19.01.05, 29.01.13, 02.09.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Pierniki.
(111) 349834
(220) 2021 06 17
(210) 530438
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 Valentino CHAŁWOWE CHRUPIĄCY
WAFELEK W CZEKOLADZIE Z KREMEM O SMAKU CHAŁWOWYM
CRUNCHY WAFER WITH HALVA CREAM COVERED IN DESSERT
CHOCOLATE Valentino CHAŁWOWE Halva
(540)

(591) pomarańczowy, biały, jasnobrązowy, ciemnoczerwony
(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 05.07.13, 05.07.22, 05.07.02,
05.07.21, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Ciastka.
(111) 349832
(220) 2021 06 17
(210) 530436
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 BATON PIERNIKOWY Z NADZIENIEM
OWOCOWYM W CZEKOLADZIE
(540)

(591) biały, brązowy, czerwony
(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 26.01.14, 02.09.01, 25.01.15,
09.01.10, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.13
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Wafle nadziewane.

(591) czarny, biały, brązowy, różowy, ciemnoróżowy, jasnobrązowy
(531) 02.01.01, 02.01.15, 02.01.23, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15,
08.01.11, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.16, 25.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Batoniki, Pierniki.

(111) 349835
(220) 2021 07 21
(151) 2021 12 06
(441) 2021 08 16
(732)	AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOKURATOR
(540)

(111) 349833
(220) 2021 06 17
(210) 530437
(151) 2021 12 17
(441) 2021 08 16
(732) FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOPERNIK TORUŃ od 1763 SERCA PIERNIKOWE

(591) zielony, niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 20.01.01, 20.01.11

(210) 531794
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(510), (511) 1 Biologiczne nawozy azotowe, Dodatki chemiczne do nawozów, Dodatki glebowe [nawożenie], Kompost, obornik, nawozy,
Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Mikroorganizmy do stymulacji wzrostu roślin, Żywe mikroorganizmy, inne niż do użytku medycznego lub
celów weterynaryjnych, Bakterie [inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych], Dodatki glebowe, Mineralne preparaty do użyźniania gleby, Nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby,
Nawozy użyźniające glebę, Organiczne proszki i preparaty do ulepszania gleby, Polepszacze do gleby, Preparaty do odżywiania gleby,
Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych,
Środki do uzdatniania gleby do celów rolniczych.

(111) 349836
(220) 2021 07 09
(210) 531335
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732)	SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Haliexpert
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy kosmetyczne, kosmetyki
w formie Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli,
Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony, Preparaty
do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające,
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne,
Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy
diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety
do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty
ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze,
Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty
przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt,
Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki
dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów
medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły
ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych,
Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych,
Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
(111) 349837
(220) 2021 08 16
(210) 532720
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732) KRUPA MARCIN AGENCJA ARTYSTYCZNA INNY POZIOM,
Studzieniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNY POZIOM
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.10
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(510), (511) 41 Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Usługi wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki, sportu
i kultury, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Dostarczanie rozrywki drogą radiową, Dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, Dyskoteki, Dystrybucja filmów, Komponowanie
muzyki dla osób trzecich, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Obsługa sal tanecznych, Obsługa gości na imprezach
rozrywkowych, Obsługa studia filmowego, Odgrywanie roli clowna,
Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja i prezentacja
widowisk, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizowanie festiwali, Organizowanie ceremonii wręczania nagród,
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z telewizją,
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmem,
Organizowanie ceremonii wręczania nagród związanych z filmami
wideo, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie gal.

(111) 349838
(220) 2021 08 13
(210) 532695
(151) 2021 12 23
(441) 2021 09 06
(732)	SZULIK MARCIN, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) medimedi
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, Sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Promowanie sprzedaży
przy użyciu mediów audiowizualnych, Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi reklamowe
w zakresie produktów farmaceutycznych, Dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, Organizacja wystaw do celów reklamowych, Organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizacja wystaw
w celach handlowych, Organizacja wystaw w celach reklamowych,
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych,
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych,
Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie
i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych, Organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych
lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, Organizowanie wystaw w celach
handlowych, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający
wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, Wystawy
w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące
handlu elektronicznego, Usługi w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami

86

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 14/2022

weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, 37 Instalacja
aparatury medycznej, Konserwacja sprzętu medycznego, Naprawa
i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego, Sterylizacja narzędzi medycznych, Usługi naprawy sprzętu medycznego, Konserwacja urządzeń i narzędzi medycznych, Naprawa maszyn
i sprzętu medycznego, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
medycznych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją maszyn i aparatury medycznej, Dezynfekcja instrumentów chirurgicznych, Naprawa i konserwacja instrumentów i aparatury
chirurgicznej, Naprawa aparatury chirurgicznej, Sterylizacja narzędzi
chirurgicznych, Czyszczenie instrumentów i urządzeń chirurgicznych,
Naprawa lub konserwacja instalacji weterynaryjnych, 41 Szkolenia
i nauczanie w dziedzinie medycyny, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Usługi nauczania dotyczące medycyny, Zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, Kursy szkoleniowe związane z medycyną,
Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Usługi nauczania związane z branżą chirurgiczną, Doradztwo w zakresie
szkoleń medycznych, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, 44 Wypożyczanie instrumentów
medycznych, Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych,
Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi doradcze
dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Wynajem urządzeń
medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie
sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, Wypożyczanie
medycznych urządzeń rentgenowskich, Wynajem sprzętu do celów
medycznych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń medycznych, Wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej,
Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, Udzielanie informacji w zakresie wypożyczania maszyn i aparatury medycznej, Wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, Usługi
doradcze w zakresie chirurgii, Usługi doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnych
produktów farmaceutycznych, Usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, Usługi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, Wypożyczanie instrumentów
weterynaryjnych, Weterynaryjne usługi doradcze, Wynajmowanie
robotów chirurgicznych.

(111) 349839
(220) 2021 08 12
(210) 532612
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732)	SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FITONESET
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty

krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla
niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne,
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie,
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(111) 349840
(220) 2021 07 28
(210) 532094
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 23
(732)	LACHERA TOMASZ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kwietnik Obrazów
(510), (511) 40 Drukowanie portretów, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie zdjęć, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie wzorów,
Drukowanie, Drukowanie wzorów dla osób trzecich, Drukowanie
fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie ozdobnych wzorów
na opakowaniach prezentów, Drukowanie obrazów na przedmiotach, Drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, 41
Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Malowanie portretów, Fotografia portretowa.
(111) 349841
(220) 2021 08 02
(210) 532225
(151) 2021 12 10
(441) 2021 08 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE USTROŃ
SPÓŁKA AKCYJNA, Ustroń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uzdrowisko Ustroń
(540)

(591) niebieski, zielony, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki
naturalne, Maski kosmetyczne, Żele do ciała, 5 Borowina lecznicza,
Borowina do kąpieli, Preparaty chemiczne do celów medycznych,
Preparaty farmaceutyczne, Leki dla ludzi, Radiologiczne substancje
kontrastowe do celów medycznych, Preparaty do kąpieli, lecznicze,
Sole mineralne do kąpieli, Sole do celów medycznych, Mydła lecznicze, Wody mineralne do celów medycznych, 32 Wody gazowane,
Woda mineralna, Woda stołowa, Woda sodowa, 41 Usługi edukacji
medycznej, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych,
42 Badania geologiczne, Geologiczne (Ekspertyzy-), Poszukiwania
geologiczne, 43 Świadczenie usług przez hotele i motele, Usługi hotelowe, Usługi restauracyjne, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi cateringu zewnętrznego,
Rezerwacja pokoi, Tymczasowe zakwaterowanie, 44 Usługi sanatoriów, Sanatoria, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska [spa], Rehabilitacja fizyczna, Fizjoterapia, Hydroterapia, Psychoterapia, Usługi opieki medycznej, Usługi poradnictwa medycznego,
Badania medyczne, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
Placówki rekonwalescencji, Szpitale, Kliniki, Masaż.
(111) 349842
(220) 2021 08 03
(210) 532295
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732)	SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RATRAVIN
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery
do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty,
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Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony,
Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty
toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające,
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne,
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych,
Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych,
Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki,
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków
gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty
medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura
i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów
leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(111) 349843
(220) 2021 08 03
(210) 532299
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732)	SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LUTELOPTIK
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery
do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty,
Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji
zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele
i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów, Szampony,
Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty
toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym środki wybielające,
Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety
sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne,
Mineralne wody do celów leczniczych, Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych,
Dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Preparaty ziołowe do celów medycznych,
Zioła lecznicze, Herbaty lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki,
Surowice, Produkty krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków
gipsowych, Materiały opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty
medyczne, Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura
i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie, Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów
leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
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(111) 349844
(220) 2021 07 30
(210) 532270
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) RUTKOWSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rutkowski Patrol
(510), (511) 45 Usługi elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, Informacje dotyczące lokalizacji zaginionych osób,
Pomoc w lokalizowaniu zaginionych zwierząt domowych, Usługi
odnajdywania zaginionych psów, Usługi informacyjne w zakresie
bezpieczeństwa i zdrowia, Udzielanie informacji na temat usług osobistych ochroniarzy, Usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób, Usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, Usługi
ochrony w celu zabezpieczenia mienia, Usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób, Usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa,
Monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Ocena
bezpieczeństwa, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, Wynajem
urządzeń systemu bezpieczeństwa, Wynajem urządzeń do nadzoru
bezpieczeństwa, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego,
Kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, Zarządzanie ryzykiem
związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem, Usługi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych, Usługi bezpieczeństwa
w zakresie fizycznej ochrony dóbr materialnych i osób, Badanie przeszłości osób, Obrona cywilna, Namierzanie zbiegów, Ocena ryzyka
w zakresie ochrony, Ochrona policyjna, Monitoring systemów bezpieczeństwa, Ratowanie ludzi, Tropienie kradzionych pojazdów, Świadczenie usług w zakresie sprawdzania przeszłości, śledztwa powypadkowe, Śledzenie skradzionych przedmiotów, Służby bezpieczeństwa
podczas imprez publicznych, Świadczenie usług rekonesansu i nadzoru, Udzielanie informacji związanych z usługami strażników, Usługi
badania wariografem, Usługi bezpieczeństwa w zakresie fizycznej
ochrony osób, Usługi doradztwa związane z przygotowywaniem
standardów, Usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich,
Usługi konsultacyjne w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi lokalizowania skradzionych pojazdów, Usługi odzyskiwania skradzionych
pojazdów, Usługi odnajdywania uciekinierów, Usługi ochroniarskie
w budynkach, Usługi ochrony zwierząt, Usługi policyjne, Usługi
stróży nocnych, Usługi stróżów nocnych, Usługi strażników ochrony,
Usługi strażników mające na celu zapobieganie włamaniom, Usługi
w zakresie monitorowania alarmów, Usługi w zakresie obrony cywilnej, Usługi w zakresie ochrony osobistej, Usługi w zakresie ochrony,
Usługi w zakresie ochrony objęte umową, Usługi w zakresie ochrony
fizycznej, Usługi w zakresie odcisków palców, Usługi w zakresie rzeczy zagubionych, Usługi weryfikacji danych przed zatrudnieniem,
Usługi wykrywania bomb, Usługi wykrywania i likwidowania ładunków wybuchowych, Wynajem sprzętu do ochrony, ratownictwa, zabezpieczania i ścigania, Wynajem kamizelek kuloodpornych, Wynajem barierek przeciwtłumowych, Wypożyczanie masek ochronnych,
Wypożyczanie odzieży i sprzętu ochronnego, Wypożyczanie sprzętu
bezpieczeństwa, Wypożyczanie urządzeń alarmowych.
(111) 349845
(220) 2021 07 30
(151) 2021 12 14
(441) 2021 08 30
(732) FUNDACJA SŁUŻĄC ŻYCIU, Chełmno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUNDACJA SŁUŻĄC ŻYCIU
(540)

(210) 532275

(531) 27.05.01, 03.07.24, 03.09.01, 03.09.24, 26.11.02, 26.11.12, 26.11.13
(510), (511) 35 Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wystaw w celach handlowych u reklamowych, Or-
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ganizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych,
36 Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem
nieruchomości i majątku, Wynajmowanie pomieszczeń biurowych
(nieruchomości), Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Gromadzenie funduszy
i sponsorowanie finansowe, 41 Kongresy (organizowanie i prowadzenie), Organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Udostępnianie informacji na temat kongresów, Organizowanie i prowadzenie konferencji
i kongresów, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce
medycznej, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowaniem, organizowaniem i prowadzeniem, kongresów,
Organizowanie kongresów edukacyjnych, Prowadzenie seminariów
i kongresów, Organizacja sympozjów dotyczących edukacji, Organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, Organizacja warsztatów
i seminariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, Wydawanie czasopism, Wydawanie
prospektów, Wydawanie katalogów, Wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, Publikacja i wydawanie prac naukowych
związanych z technologia medyczną, Wydawanie biuletynów.

(111) 349846
(220) 2021 03 18
(210) 526258
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) ITRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iT i TRUST
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 9 Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne,
Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, Alarmowe systemy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], Alarmy bezpieczeństwa [inne niż do pojazdów], Urządzenia
ostrzegawcze do celów bezpieczeństwa, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
Sprzęt do szyfrowania, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Urządzenia do gromadzenia danych, Urządzenia do przechowywania danych, Urządzenia do przetwarzania sygnałów cyfrowych,
Urządzenia do szyfrowania danych, Urządzenia do szyfrowania, Urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, Urządzenia i przyrządy
do sprawdzania [nadzorowania], Urządzenia testujące do celów diagnostycznych, inne niż do celów medycznych, Urządzenia zabezpieczające i ochronne, Elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy
zabezpieczające, Monitorujące urządzenia bezpieczeństwa [elektryczne], Roboty do nadzoru bezpieczeństwa, Urządzenia do kontroli
bezpieczeństwa, Urządzenia elektroniczne do monitoringu, Urządzenia komputerowe do magazynowania danych, Urządzenia do przechowywania danych [elektryczne lub elektroniczne], Urządzenia
do przechowywania programów komputerowych, Urządzenia
do ochrony danych [kopie zapasowe], Interaktywne bazy danych, 35
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Opracowywanie biznesowych danych statystycznych, Usługi doradcze związane z elektronicznym
przetwarzaniem danych, Usługi informacyjne w zakresie przetwarzania danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi,
Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Pomoc
w zakresie zarządzania działalnością handlową, Sporządzanie rapor-

tów dotyczących projektów w zakresie działalności gospodarczej,
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi ekspertów
w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Usługi ekspertów do spraw
efektywności działalności gospodarczej, Nabywanie towarów i usług
dla innych firm, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, Usługi doradcze
dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, Usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich,
Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów i usług, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo
dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie zarządzania
ryzykiem w działalności gospodarczej, 37 Instalowanie, konserwacja
i naprawa sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
Instalacja sprzętu audiowizualnego, Konserwacja i naprawa instalacji
bezpieczeństwa, Usługi doradcze związane z instalacją sprzętu
ochroniarskiego i bezpieczeństwa, Budowa infrastruktury, Budowa
infrastruktury elektroenergetycznej, Budowa infrastruktury łącznościowej, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Konserwacja
i naprawa systemów kontroli dostępu, Usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego, Usługi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających, 42 Testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Doradztwo projektowe, Usługi w zakresie projektowania,
Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, Doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania
danych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, Analizy komputerowe, Analizy systemów
komputerowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo dotyczące
rozwijania systemów komputerowych, Doradztwo w dziedzinie oprogramowania zabezpieczającego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa komputerów, Profesjonalne doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Usługi doradcze dotyczące komputerowych
systemów informacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie
architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, Aktualizacja
oprogramowania komputerowego w zakresie bezpieczeństwa komputerowego i zapobiegania zagrożeniom komputerowym, Programowanie programów zabezpieczających przed zagrożeniami internetowymi, Utrzymanie oprogramowania komputerowego dotyczące
bezpieczeństwa komputerowego oraz ochraniające komputer przed
zagrożeniami, Szyfrowanie, deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Monitorowanie systemów komputerowych do celów bezpieczeństwa, Opracowywanie
technologii zabezpieczeń sieci elektronicznych, Świadczenie usług
zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, dostępu do komputerów i skomputeryzowanych transakcji, Usługi bezpieczeństwa komputerowego w zakresie ochrony przed nielegalnym dostępem do sieci, Usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania
certyfikatami cyfrowymi, Usługi IT w celu ochrony danych, Usługi
ochrony danych oparte na technologii przetwarzania w chmurze,
Usługi uwierzytelniania w zakresie bezpieczeństwa komputerowego,
Usługi cyberbezpieczeństwa, Budowanie systemów cyberbezpieczeństwa, Projektowanie systemów bezpieczeństwa informacji, Analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, Analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, Analiza projektu produktu,
Analiza opracowywania produktu, Audyt jakości, Certyfikacja [kontrola jakości], Doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, Doradztwo
w zakresie zapewniania jakości, Kontrola i testowanie jakości, Kontrola
jakości, Kontrola jakości usług, Kontrola jakości w zakresie systemów
komputerowych, Kontrola jakości w zakresie oprogramowania kom-
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puterowego, Kontrola jakości wytworzonych produktów, Ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, Ocena
wydajności systemów komputerowych w oparciu o test wzorcowy,
Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Opracowywanie
metod testowych, Przeprowadzanie testów kontroli jakości, Testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych,
Testowanie bezpieczeństwa produktów, Testowanie komputerów,
Testowanie naukowe wspomagane komputerowo, Testowanie produktów, Testowanie produktów w ramach kontroli jakości, Testowanie programów komputerowych, Testowanie przemysłowe, Testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, Testy jakości, Testy
kontroli jakości, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi projektowania
dotyczące narzędzi testowych do przesyłania danych, Usługi testowania obciążenia stron internetowych, Usługi testowania systemów alarmowych i monitorujących, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych, Usługi testowania w celu certyfikacji jakości lub
standardów, Usługi uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi uwierzytelniania (kontrola)
wiadomości przekazywanych za pomocą telekomunikacji, Usługi
w zakresie testów wspomaganych komputerowo, Usługi w zakresie
testów bezpieczeństwa technologicznego, Usługi w zakresie uwierzytelniania, Usługi zapewnienia jakości, Doradztwo techniczne dotyczące bezpieczeństwa, Doradztwo techniczne w dziedzinie telekomunikacji, Doradztwo techniczne związane z programowaniem
komputerów, Doradztwo technologiczne, Ekspertyzy w zakresie
technologii, Projektowanie i opracowywanie produktów konsumenckich, Projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych,
Projektowanie i planowanie techniczne sieci telekomunikacyjnych,
Projektowanie i planowanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, Projektowanie na zamówienie i inżynieria w zakresie systemów
telefonicznych, systemów telewizji kablowej i światłowodów, Przeprowadzanie testów przemysłowych, Przygotowywanie raportów
dotyczących badań technologicznych, Tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, Usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi doradztwa technicznego związane z programowaniem komputerowym, Usługi doradztwa technologicznego, Usługi
doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, Usługi w zakresie
planowania technologicznego, Usługi w zakresie udzielania informacji technologicznych, Analizy wykonalności projektu, Badania dotyczące projektowania, Badania w zakresie projektowania komputerów,
Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo
w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, Doradztwo w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie
projektów technologicznych, Planowanie projektu, Projektowanie
broszur, Projektowanie baz danych, Projektowanie i opracowywanie
baz danych, Projektowanie i opracowywanie sieci, Projektowanie
i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych elektronicznych,
Projektowanie i opracowywanie sieci telekomunikacyjnych, Projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego, Projektowanie systemów
elektronicznych, Projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, Projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie systemów komunikacyjnych, Projektowanie systemów
przetwarzania danych, Usługi doradcze w dziedzinie projektowania
systemów informacyjnych, Usługi doradcze w zakresie projektowania, Usługi doradcze w zakresie projektowania systemów komputerowych, Usługi doradcze w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, Usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu
telekomunikacyjnego, Usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, Usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania danych, Usługi projektowania systemów przetwarzania danych,
Usługi projektowania systemów komputerowych, Usługi projektowania technicznego wspomaganego komputerowo, Usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi projektowania
w odniesieniu do komputerów, Usługi projektowania w odniesieniu
do systemów komputerowych, Usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, Usługi projektowania w zakresie procesorów danych,
Usługi projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, Usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, Usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, Usługi w dziedzinie wzornictwa
przemysłowego dotyczącego komputerów, Usługi technologiczne
w zakresie projektowania, Badania dotyczące przetwarzania danych,
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Badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, Badania dotyczące
technologii telekomunikacyjnych, Badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, Badania
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów komputerowych, Badania techniczne dotyczące komputerów,
Badania technologiczne dotyczące komputerów, Badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych,
Badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych,
algorytmów i oprogramowania, Opracowywanie sieci komputerowych, Opracowywanie systemów do przesyłania danych, Opracowywanie systemów komputerowych, Opracowywanie systemów przechowywania danych, Opracowywanie systemów przetwarzania
danych, Opracowywanie sprzętu komputerowego, Opracowywanie
urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie
systemów przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie
systemów do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie urządzeń do przetwarzania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych, Projektowanie komputerów i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości
handlowej, Zapewnianie infrastruktury centrów danych, Zarządzanie
projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Zarządzanie projektami w zakresie technologii informacyjnych, Hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, Opracowywanie oprogramowania do bezpiecznych operacji w sieci, Tworzenie platform komputerowych, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron internetowych
dla innych, Tworzenie stron internetowych, Projektowanie systemów
cyberbezpieczeństwa, Wdrażanie systemów bezpieczeństwa informacji, Audyty systemów bezpieczeństwa informacji.

(111) 349847
(220) 2021 05 27
(210) 529404
(151) 2022 01 21
(441) 2021 07 12
(732) ZAKOWICZ KACPER, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vicante
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem.

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) 023358
(111) 035753
(111) 043142
(111) 043749
(111) 050584
(111) 050684
(111) 051059
(111) 051416
(111) 051418
(111) 051419
(111) 051420
(111) 051421
(111) 051422
(111) 051510

(180) 2032 12 23
(180) 2032 05 28
(180) 2032 02 27
(180) 2033 02 07
(180) 2032 04 08
(180) 2032 05 05
(180) 2032 05 25
(180) 2032 12 22
(180) 2032 12 22
(180) 2032 12 22
(180) 2032 12 22
(180) 2032 12 22
(180) 2032 12 27
(180) 2032 12 22

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 053057
(111) 059293
(111) 071569
(111) 075623
(111) 075625
(111) 075884
(111) 076082
(111) 076087
(111) 076115
(111) 076902
(111) 077202
(111) 077389
(111) 077468
(111) 077579
(111) 077592
(111) 077593
(111) 077606
(111) 077634
(111) 078099
(111) 078100
(111) 078101
(111) 078160
(111) 078240
(111) 078243
(111) 078244
(111) 078247
(111) 078248
(111) 078256
(111) 078270
(111) 078271
(111) 078274
(111) 078278
(111) 078279
(111) 078281
(111) 078282
(111) 078285
(111) 078322
(111) 078340
(111) 078383
(111) 078384
(111) 078386
(111) 078597
(111) 078612
(111) 078620
(111) 078621
(111) 078690
(111) 078725
(111) 079118
(111) 080045
(111) 080085
(111) 080124
(111) 080138
(111) 080225
(111) 080502
(111) 080511
(111) 080610
(111) 081161
(111) 081166
(111) 081171
(111) 081174
(111) 081835
(111) 081973
(111) 081984
(111) 082152
(111) 082761
(111) 082988
(111) 083184
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(180) 2032 05 16
(180) 2032 04 01
(180) 2032 04 30
(180) 2032 02 12
(180) 2032 02 12
(180) 2032 02 12
(180) 2032 03 03
(180) 2032 03 18
(180) 2032 04 21
(180) 2032 04 02
(180) 2031 12 18
(180) 2032 03 06
(180) 2032 01 27
(180) 2032 02 26
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 28
(180) 2032 03 10
(180) 2032 03 25
(180) 2032 02 20
(180) 2032 02 20
(180) 2032 02 20
(180) 2032 03 09
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 04 03
(180) 2032 04 07
(180) 2032 04 22
(180) 2032 04 22
(180) 2032 04 22
(180) 2032 03 07
(180) 2032 04 03
(180) 2032 04 03
(180) 2032 04 03
(180) 2032 05 14
(180) 2032 06 03
(180) 2032 09 11
(180) 2032 01 16
(180) 2032 02 17
(180) 2032 03 13
(180) 2032 03 26
(180) 2032 05 26
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 31
(180) 2032 01 17
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 03 24
(180) 2032 07 17
(180) 2032 08 07
(180) 2032 08 03
(180) 2033 01 25
(180) 2032 08 25
(180) 2032 01 06

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 086759
(111) 087397
(111) 100294
(111) 105768
(111) 140879

(180) 2032 04 10
(180) 2032 08 24
(180) 2032 06 11
(180) 2032 03 06
(180) 2031 10 25

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: ciekłe, stałe i gazowe węglowodorowe substancje i ich mieszaniny stosowane
w przemyśle, w szczególności
propan, butan, propylen, izobutan, metan, etan, pentan, eten,
propen, buten, butadien, propylen, polipropylen, tlenek etylenu,
polietylen HDPE, LDPE, LLDE,
dwuchloroetan, MTBE, monoetylenglikol, toluen, styren, pozostałe
gazy techniczne, kauczuk płynny i kleje kauczukowe; 4: paliwa
ciekłe i gazowe, w szczególności
propan, butan i ich mieszaniny;
5: gazy medyczne; 6: metalowe
zbiorniki i pojemniki na paliwa
ciekłe i gazowe, butle gazowe
oraz osprzęt do tych zbiorników,
pojemników i butli; 9: urządzenia do tankowania paliw, w tym
dystrybutory paliw, osprzęt kontrolno-pomiarowy do instalacji
gazowych i paliwowych, sprzęt
i odzież do ochrony osobistej; 11:
urządzenia i instalacje grzewcze
i gazowe, zapalniczki do gazu;
12: pojazdy lądowe i ich części,
w szczególności autocysterny
i samochody dostawcze, balony
i sterowce oraz ich części i osprzęt,
osprzęt gazowy do silników spalinowych; 16: publikacje drukowane periodyczne i dziełowe, wyroby z papieru, artykuły biurowe; 20:
niemetalowe zbiorniki, pojemniki
i butle na paliwa ciekłe i gazowe,
w szczególności na propan, butan
i mieszaniny propanu i butanu;
25: odzież robocza; 34: zapalniczki gazowe i zbiorniczki z gazem
do zapalniczek; 35: działalność
reklamowa i marketingowa,
w szczególności doradztwo w zakresie organizowania i kierowania
działalnością reklamowa, badania rynku, doradztwo handlowe,
udostępnianie miejsc na treści
reklamowe oraz wynajmowanie
obiektów i materiałów reklamowych, komputerowa lokalizacja
środków transportu, w szczególności wagonów kolejowych; 37:
usługi budowlane i remontowo-budowlane, budowa stacji paliwowych i stacji autogazu, usługi
stacji paliwowych i autogazu,
budowa instalacji przesyłowych,
grzewczych i technologicznych,
serwis gwarancyjny i naprawczy
urządzeń i instalacji zwłaszcza
gazowych; 39: dystrybucja ener-
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gii i paliw, w szczególności gazów
płynnych, napełnianie butli gazowych, usługi transportu, spedycji
i magazynowania, wynajem środków transportu i kontenerów, dystrybucja prasy i usługi kurierskie;
41: usługi szkoleniowe.
(111) 145160 (180) 2032 03 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 146478 (180) 2031 10 29 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: ciekłe, stałe i gazowe węglowodorowe substancje
i ich mieszaniny stosowane w przemyśle, w szczególności propan,
butan, propylen, izobutan, metan,
etan, pentan, eten, propen, butan,
buten, butadien, propylen, polipropylen, tlenek etylenu, polietylen
HDPE, LDPE, LLDE, dwuchloroetan,
MTBE, monoetylenglikol, toluen,
styren, pozostałe gazy techniczne,
kauczuk płynny i kleje kauczukowe; 4: paliwa ciekłe i gazowe,
w szczególności propan, butan
i ich mieszaniny; 5: gazy medyczne;
6: metalowe zbiorniki i pojemniki
na paliwa ciekłe i gazowe, butle
gazowe oraz osprzęt do tych zbiorników, pojemników i butli; 9: urządzenia do tankowania paliw, w tym
dystrybutory paliw, osprzęt kontrolno-pomiarowy do instalacji gazowych i paliwowych, sprzęt i odzież
do ochrony osobistej; 11: urządzenia i instalacje grzewcze i gazowe,
zapalniczki do gazu; 12: pojazdy
lądowe i ich części, w szczególności
autocysterny i samochody dostawcze, balony i sterowce oraz ich części i osprzęt, osprzęt gazowy do silników spalinowych; 16: publikacje
drukowane periodyczne i dziełowe, wyroby z papieru, artykuły biurowe; 20: niemetalowe zbiorniki,
pojemniki i butle na paliwa ciekłe
i gazowe, w szczególności na propan, butan i mieszaniny propanu
i butanu; 25: odzież robocza; 34:
zapalniczki gazowe i zbiorniczki
z gazem do zapalniczek; 35: działalność reklamowa i marketingowa,
w szczególności doradztwo w zakresie organizowania i kierowania
działalnością reklamową, badania
rynku, doradztwo handlowe, udostępnianie miejsc na treści reklamowe oraz wynajmowanie obiektów i materiałów reklamowych,
komputerowa lokalizacja środków
transportu, w szczególności wagonów kolejowych; 37: usługi budowlane i remontowo-budowlane,
budowa stacji paliwowych i stacji
autogazu, usługi stacji paliwowych
i stacji autogazu, budowa instalacji
przesyłowych, grzewczych i technologicznych, serwis gwarancyjny
i naprawczy urządzeń i instalacji

91

zwłaszcza gazowych; 39: dystrybucja energii i paliw, w szczególnościgazów płynnych, napełnianie butli
gazowych, usługi transportu, spedycji i magazynowania, wynajem
środków transportu i kontenerów,
dystrybucja prasy i usługi kurierskie; 41: usługi szkoleniowe.
(111) 146479 (180) 2031 10 29 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: ciekłe, stałe i gazowe węglowodorowe substancje i ich mieszaniny stosowane
w przemyśle, w szczególności
propan, butan, propylen, izobutan, metan, etan, pentan, eten,
propen, butan, buten, butadien,
propylen, polipropylen, tlenek
etylenu, polietylen HDPE, LDPE,
LLDE, dwuchloroetan, MTBE, monoetylenglikol, toluen, styren, pozostałe gazy techniczne, kauczuk
płynny i kleje kauczukowe; 4: paliwa ciekłe i gazowe, w szczególności propan, butan i ich mieszaniny;
5: gazy medyczne; 6: metalowe
zbiorniki i pojemniki na paliwa
ciekłe i gazowe, butle gazowe
oraz osprzęt do tych zbiorników,
pojemników i butli; 9: urządzenia do tankowania paliw, w tym
dystrybutory paliw, osprzęt kontrolno-pomiarowy do instalacji
gazowych i paliwowych, sprzęt
i odzież do ochrony osobistej; 11:
urządzenia i instalacje grzewcze
i gazowe, zapalniczki do gazu;
12: pojazdy lądowe i ich części,
w szczególności autocysterny
i samochody dostawcze, balony
i sterowce oraz ich części i osprzęt,
osprzęt gazowy do silników spalinowych; 16: publikacje drukowane periodyczne i dziełowe, wyroby z papieru, artykuły biurowe; 20:
niemetalowe zbiorniki, pojemniki
i butle na paliwa ciekłe i gazowe,
w szczególności na propan, butan
i mieszaniny propanu i butanu;
25: odzież robocza; 34: zapalniczki gazowe i zbiorniczki z gazem
do zapalniczek; 35: działalność
reklamowa i marketingowa,
w szczególności doradztwo w zakresie organizowania i kierowania
działalnością reklamową, badania
rynku, doradztwo handlowe, udostępnianie miejsc na treści reklamowe oraz wynajmowanie obiektów i materiałów reklamowych,
komputerowa lokalizacja środków transportu, w szczególności
wagonów kolejowych; 37: usługi
budowlane i remontowo-budowlane, budowa stacji paliwowych
i stacji autogazu, usługi stacji
paliwowych i stacji autogazu,
budowa instalacji przesyłowych,

92

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 14/2022

(111) 156279 (180) 2031 04 11

(111) 156561
(111) 158031
(111) 160287
(111) 162920
(111) 163249
(111) 163287
(111) 163513
(111) 163519
(111) 163804
(111) 163807
(111) 163814
(111) 164023
(111) 164072
(111) 164156
(111) 164199
(111) 164200
(111) 164325
(111) 164500
(111) 164521
(111) 164585
(111) 164766
(111) 164889
(111) 164914
(111) 164915
(111) 164916
(111) 165089
(111) 165134
(111) 165226
(111) 165253
(111) 165956
(111) 165981
(111) 166167
(111) 166209
(111) 166299
(111) 166376
(111) 166426
(111) 166650
(111) 166700
(111) 166767
(111) 166768
(111) 166793
(111) 166825
(111) 166994
(111) 167300
(111) 167301
(111) 167335
(111) 167336
(111) 167337
(111) 167580
(111) 167680
(111) 167703

(180) 2032 06 19
(180) 2032 08 05
(180) 2031 08 27
(180) 2031 11 07
(180) 2032 02 25
(180) 2032 03 12
(180) 2032 02 20
(180) 2032 02 27
(180) 2032 02 26
(180) 2032 02 27
(180) 2032 03 11
(180) 2032 03 08
(180) 2032 04 22
(180) 2032 02 20
(180) 2032 03 25
(180) 2032 03 25
(180) 2032 03 25
(180) 2032 03 22
(180) 2032 04 24
(180) 2032 03 19
(180) 2032 04 12
(180) 2032 05 20
(180) 2032 04 10
(180) 2032 04 10
(180) 2032 04 10
(180) 2032 03 01
(180) 2032 03 27
(180) 2032 03 11
(180) 2032 06 12
(180) 2032 03 29
(180) 2032 05 09
(180) 2032 07 30
(180) 2032 01 17
(180) 2032 04 10
(180) 2032 05 13
(180) 2032 03 18
(180) 2032 03 07
(180) 2032 02 28
(180) 2032 04 22
(180) 2032 04 22
(180) 2032 04 02
(180) 2032 04 10
(180) 2032 04 18
(180) 2032 04 26
(180) 2032 04 26
(180) 2032 03 27
(180) 2032 03 27
(180) 2032 03 27
(180) 2032 03 14
(180) 2032 05 06
(180) 2032 07 23

grzewczych i technologicznych,
serwis gwarancyjny i naprawczy
urządzeń i instalacji zwłaszcza
gazowych; 39: dystrybucja energii i paliw, w szczególnościgazów
płynnych, napełnianie butli gazowych, usługi transportu, spedycji
i magazynowania, wynajem środków transportu i kontenerów, dystrybucja prasy i usługi kurierskie;
41: usługi szkoleniowe.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 16: książki i czasopisma;
41: usługi w zakresie nauczania
i publikowania wydawnictw, usługi w zakresie tłumaczeń.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 167898
(111) 167903
(111) 168326
(111) 168621

(180) 2032 04 04
(180) 2032 04 08
(180) 2032 07 16
(180) 2031 08 31

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 6: materiały na uszczelki, uszczelnienia, szczeliwa oraz
materiały uszczelniające, a także
uszczelki, uszczelnienia i szczeliwa
wykonane z metalu, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane
materiały metalowe, przenośne
metalowe konstrukcje budowlane,
materiały metalowe do budowy
torów kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe
z metali nieszlachetnych, drobne
wyroby żelazne, pojedyncze wyroby metalowe, rury i tuby metalowe, kasy pancerne, towary z metali
nieszlachetnych nie ujęte w innych
klasach, rudy (kruszce); 7: elementy silników rakietowych, części
maszyn, a mianowicie sterowniki
paliwa i pompy do zastosowań lotniczych, silniki do zastosowań lotniczych, sprzęt natryskowy do cieczy,
spryskiwacze z napędem mechanicznym i części zamienne do nich,
silniki i elementy silników nie przeznaczone do pojazdów lądowych,
elementy uszczelniające sprężarek,
części maszyn do zastosowań przemysłowych, taśmy przenośników,
podnośników i wyciągów, sprężarki powietrza i gazu oraz części
zamienne do nich, pompy próżniowe i części zamienne do nich,
obrabiarki, a mianowicie elektrody,
przyrządy obróbkowe oraz osprzęt
do obróbki elektromechanicznej,
przebijaki, punktaki, dziurkarki,
perforatory oraz tłoczniki, matryce,
narzynki do zastosowań przemysłowych, młyny prochowe do zastosowań przemysłowych, złącza
kompensacyjne, a także wycieraczki prętowe, skrobaki i zgarniacze,
maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych),
mechaniczne narzędzia rolnicze,
inkubatory do jaj; 9: elektronika
lotnicza, a mianowicie elektroniczne wyświetlacze lotnicze, czujniki
elektroniczne, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne,
oprogramowanie komputerowe,
kontrolery oświetlenia, powietrzne
systemy alarmowe, systemy unikania kolizji i systemy ostrzegawcze,
przyrządy kontrolne osiągów aerodynamicznych, systemy pogodowe i wyświetleniowe systemy
kartograficzne, komputery grafiki
radarowej, instrumenty wskazują-

Nr 14/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
ce położenie, żyroskopowe instrumenty kierunkowe i położeniowe
(orientacyjne), kontrolery lotu i wyświetlacze kontroli lotu, kontrolery
autopilota, zespolone wyświetlacze położenia i prędkości, a także
czujniki, komputery i wskaźniki
temperatury, ciśnienia, wykrywania
oblodzenia, danych dotyczących
powietrza, kąta natarcia, prędkości, momentu obrotowego, zbliżenia, a także ostrzegające przed
przeciągnięciem,
elektroniczny,
elektromechaniczny i optyczny
sprzęt do określania warunków pogodowych, źródła zasilania i urządzenia klimatyzacyjne do statków
powietrznych, elektroniczne elementy i urządzenia lotnicze, a mianowicie procesory i systemy sterujące, czasowe, telemetryczne,
pobierania danych, obsługi i zarządzania, zarządzania i dystrybucji
mocy, rejestrujące, zarządzania
termicznego, kontroli położenia
oraz procesory i systemy testowe,
elektromechaniczne urządzenia
uruchamiające oraz systemy sterowania uruchamianiem, kontrolery
ogrzewania szyby przedniej, kontrolery ogrzewania wiatrochronu,
sygnałowe urządzenia warunkujące, czujniki masowego natężenia
przepływu, czujniki i wskaźniki
temperatury hamulca, przyrządy
kontrolne i kontrolery natężenia
prądu, elektryczne urządzenia tłumiące, elektroniczne, elektromechaniczne i optyczne wyposażenie
do kontroli lotu, pomiaru i zarządzania zasilaniem, paliwem, cieczą,
wodą i odpadami, pomiaru i zarządzania odpadkami płynnymi,
pomiaru i zarządzania gęstością
cieczy, kontroli oświetlenia i temperatury, wykrywania ognia i ochrony
przed ogniem, wykrywania i ochrony przed przegrzaniem silnika, sterowania hamowaniem, sterowania,
wyczuwania zbliżenia, wykrywania
płomieni, określania prędkości,
ciśnienia i temperatury, a także
do monitorowania warunków
pracy elementów lotniczych, systemy elektro-optyczne, laserowe
systemy ostrzegawcze, wizualne
systemy nadzorujące, systemy modelowania i symulacji lotnicze, nadmuchiwane rynny ratunkowe oraz
tratwy ratunkowe, czujniki dymu,
kalkulatory, okulary słoneczne,
urządzenia i przyrządy: naukowe,
żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz-

93

nych, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, magnetyczne nośniki
danych, płyty (dyski) z nagraniami,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy
sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane, urządzenia
do gaszenia ognia; 11: grzejniki
do statków powietrznych, pneumatyczne, elektrotermiczne, elektrolityczne i elektromechaniczne
urządzenia odladzające i przeciwoblodzeniowe do statków powietrznych, złączki tulejowe o gorących
końcówkach i ogrzewacze krążka,
wirnika, prowadnicy, lampy i oświetlenie statków powietrznych, panele ochrony termicznej do statków
powietrznych, ogrzewacze gorącej
wody, aparatura do przechowywania, dostarczania i rozporządzania wody pitnej i innych płynów,
a także lampy błyskowe i latarki,
urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zasilania wodą i do celów
sanitarnych; 12: systemy gondoli
do statków powietrznych, systemy
wsporników do statków powietrznych, podwozia samolotowe, koła
i hamulce do statków powietrznych, nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa do statków powietrznych
i pojazdów lądowych, pasy bezpieczeństwa do statków powietrznych
i pojazdów lądowych, fotele wyrzucane do statków powietrznych,
panele konstrukcyjne do statków
powietrznych, siedzenia załogi
do statków powietrznych, stożkowe elementy wylotowe pomocniczych jednostek napędowych
statków powietrznych, zewnętrzne
oprofilowania do pojazdów morskich, zawieszenia kół pojazdów
lądowych, a także ich elementy,
wlotowe żaluzje silników innych niż
do pojazdów lądowych, łopaty wirnika i śmigieł pojazdów powietrznych, wycieraczki szyby przedniej
i/lub systemy przemywające, tarcze
hamulcowe, tarcze cierne, płyty
sprzęgła, okładziny komory spalania, osłony dyszy paliwa, uszczelki
silnikowe, a także powierzchnie
sterowe do pojazdów lądowych
i statków powietrznych, a także
części układu jezdnego do pojazdów lądowych, pojazdy, urządzenia
służące do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub wodzie.
(111) 168803 (180) 2032 05 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169765 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169766 (180) 2032 09 13 Prawo przedłużono w całości.
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(111) 170035
(111) 170297
(111) 170403
(111) 171377
(111) 171722
(111) 171944
(111) 172876
(111) 173332
(111) 174330
(111) 175662
(111) 176977
(111) 186984
(111) 187157
(111) 200082
(111) 253132
(111) 253624
(111) 253783

(180) 2032 03 14
(180) 2032 11 26
(180) 2032 03 07
(180) 2032 03 01
(180) 2032 04 26
(180) 2032 10 01
(180) 2032 08 26
(180) 2032 03 15
(180) 2032 08 14
(180) 2032 08 30
(180) 2033 02 11
(180) 2032 03 04
(180) 2032 06 03
(180) 2032 03 11
(180) 2032 03 01
(180) 2031 11 18
(180) 2031 11 24

(111) 254166
(111) 254167
(111) 254775
(111) 254791
(111) 254891
(111) 255120
(111) 255194

(180) 2032 03 01
(180) 2032 03 01
(180) 2032 02 01
(180) 2032 02 28
(180) 2032 02 23
(180) 2031 10 07
(180) 2031 12 13

(111) 255274
(111) 255364
(111) 255549
(111) 255567
(111) 255759
(111) 255772
(111) 255790
(111) 255824

(180) 2032 02 03
(180) 2032 03 13
(180) 2032 02 21
(180) 2032 03 30
(180) 2032 02 13
(180) 2032 02 13
(180) 2032 02 20
(180) 2032 03 07

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla towarów: 9: nagrane CD-ROMy, płyty
DVD, taśmy i kasety audio i video,
nagrania muzyczne i muzyczne
nagrania video oraz nagrania programów telewizyjnych, edukacyjne
i rozrywkowe skierowane do dzieci,
rodziców i rodzin, grykomputerowe, filmy, seriale; 35: usługi agencji
reklamowych, usługi reklamowe,
w tym reklama i prezentacje multimedialne, przygotowanie, produkcja i dystrybucja materiałów reklamowych i reklam, reklama osób
trzecich, usługi badania rynku,
organizowania wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi agencyjne i przedstawicielskie,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe wśrodkach
masowego przekazu; 41: produkcja i montaż, filmów video, video
clipów, teledysków, programów
telewizyjnych, usługi studia nagrań
dźwiękowych, nagrywanie muzyki,
dystrybucja filmów, nagrań dźwiękowych i muzycznych, nagrań
wideo, programów telewizyjnych,
usługi w zakresie fotografiki zawarte w tej klasie, organizowanie targów i wystaw edukacyjnych i/lub
rozrywkowych.
Prawo przedłużono w 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: 15: instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne; 35: usługi
pośrednictwa w zakresie sprzedaży instrumentów muzycznych.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 255846
(111) 255852
(111) 255860
(111) 255861
(111) 255972
(111) 256141
(111) 256155
(111) 256218
(111) 256253
(111) 256271
(111) 256281
(111) 256297
(111) 256452
(111) 256591
(111) 256726
(111) 256728
(111) 256741
(111) 256742
(111) 256743
(111) 256858
(111) 256871
(111) 256940
(111) 256950
(111) 257008
(111) 257033
(111) 257082
(111) 257084
(111) 257099
(111) 257169
(111) 257217
(111) 257221
(111) 257222
(111) 257337
(111) 257387
(111) 257446
(111) 257554
(111) 257560
(111) 257568
(111) 257580
(111) 257597
(111) 257610
(111) 257619
(111) 257620
(111) 257621
(111) 257712
(111) 257713
(111) 257714
(111) 257715
(111) 257716
(111) 257740
(111) 257784
(111) 257802
(111) 257830
(111) 257963
(111) 258021
(111) 258049
(111) 258067
(111) 258180
(111) 258225
(111) 258316
(111) 258346
(111) 258396
(111) 258511
(111) 258582
(111) 258658
(111) 258790
(111) 258967

(180) 2032 03 21
(180) 2032 03 26
(180) 2032 04 04
(180) 2032 04 04
(180) 2032 03 26
(180) 2032 02 27
(180) 2032 03 12
(180) 2032 04 02
(180) 2032 02 04
(180) 2031 12 29
(180) 2032 04 20
(180) 2032 07 03
(180) 2032 02 28
(180) 2032 03 01
(180) 2032 03 09
(180) 2032 03 12
(180) 2032 04 06
(180) 2032 04 06
(180) 2032 04 06
(180) 2032 04 06
(180) 2032 05 30
(180) 2032 02 14
(180) 2032 04 23
(180) 2032 03 08
(180) 2032 03 08
(180) 2032 03 19
(180) 2032 03 19
(180) 2032 03 27
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 02
(180) 2032 03 21
(180) 2032 03 26
(180) 2032 03 30
(180) 2032 03 07
(180) 2032 02 27
(180) 2032 02 20
(180) 2032 03 05
(180) 2032 03 05
(180) 2032 03 12
(180) 2032 03 23
(180) 2032 03 30
(180) 2032 04 06
(180) 2032 04 10
(180) 2032 04 10
(180) 2032 06 05
(180) 2032 06 05
(180) 2032 06 05
(180) 2032 06 05
(180) 2032 06 05
(180) 2032 07 02
(180) 2032 01 17
(180) 2032 02 28
(180) 2032 04 10
(180) 2032 06 29
(180) 2032 01 12
(180) 2032 02 24
(180) 2032 03 27
(180) 2032 03 29
(180) 2032 04 13
(180) 2032 02 02
(180) 2032 06 26
(180) 2032 08 06
(180) 2032 03 12
(180) 2032 04 16
(180) 2032 04 06
(180) 2032 07 12
(180) 2032 04 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.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Nr 14/2022
(111) 258968
(111) 259085
(111) 259086
(111) 259125
(111) 259215
(111) 259326
(111) 259528
(111) 259601
(111) 259763
(111) 259784
(111) 259847
(111) 259923
(111) 260002
(111) 260018
(111) 260035
(111) 260042
(111) 260112
(111) 260121
(111) 260135
(111) 260138
(111) 260162
(111) 260182
(111) 260183
(111) 260184
(111) 260185
(111) 260186
(111) 260208
(111) 260262
(111) 260398
(111) 260434
(111) 260720
(111) 260731
(111) 260788
(111) 260914
(111) 260917
(111) 260918
(111) 260964
(111) 260976
(111) 261028
(111) 261087
(111) 261254
(111) 261343
(111) 261908
(111) 261909
(111) 261910
(111) 261911
(111) 261912
(111) 261913
(111) 261914
(111) 261915
(111) 261954
(111) 262062

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(180) 2032 04 26
(180) 2032 06 27
(180) 2032 06 27
(180) 2032 03 26
(180) 2032 07 31
(180) 2032 02 24
(180) 2032 02 13
(180) 2032 08 09
(180) 2032 03 21
(180) 2032 06 29
(180) 2032 04 06
(180) 2032 05 17
(180) 2031 08 18
(180) 2032 06 11
(180) 2032 08 08
(180) 2032 08 29
(180) 2032 03 12
(180) 2032 07 19
(180) 2032 09 03
(180) 2032 09 13
(180) 2032 08 16
(180) 2032 03 14
(180) 2032 03 14
(180) 2032 03 15
(180) 2032 03 15
(180) 2032 03 15
(180) 2032 07 27
(180) 2032 09 14
(180) 2032 07 31
(180) 2032 01 11
(180) 2032 08 24
(180) 2032 09 10
(180) 2032 05 18
(180) 2032 04 23
(180) 2032 05 17
(180) 2032 05 17
(180) 2032 08 16
(180) 2032 09 12
(180) 2032 10 26
(180) 2032 08 08
(180) 2032 11 07
(180) 2032 08 02
(180) 2032 07 20
(180) 2032 07 20
(180) 2032 07 20
(180) 2032 07 20
(180) 2032 07 20
(180) 2032 07 20
(180) 2032 07 20
(180) 2032 07 20
(180) 2032 07 26
(180) 2032 05 29

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 6: biały metal, blacha
stalowa ocynowana, blacha (płyty,
arkusze), brąz, drut aluminiowy,
drut metalowy z metali nieszlachetnych, drut ze stali, drut ze stopów metali nieszlachetnych, drut
żelazny, folia aluminiowa, kolanka do rur metalowe, konstrukcje
metalowe, konstrukcje stalowe
(budownictwo), materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metale
nieszlachetne surowe lub półprzetworzone, metalowe materiały
konstrukcyjne, miedź - drut z miedzi nieizolowany, miedź - pierście-

(111) 262069
(111) 262094
(111) 262130
(111) 262212
(111) 262597
(111) 262698
(111) 262699
(111) 262723
(111) 263033
(111) 263034
(111) 263040
(111) 263874
(111) 263875
(111) 263876
(111) 263877
(111) 264195
(111) 264207
(111) 264301
(111) 264333
(111) 264606
(111) 264989
(111) 265104
(111) 265415
(111) 266652
(111) 269422
(111) 269423
(111) 271026
(111) 271759

(180) 2032 07 05
(180) 2032 09 19
(180) 2032 11 07
(180) 2032 09 13
(180) 2032 12 05
(180) 2032 06 05
(180) 2032 06 05
(180) 2032 03 12
(180) 2032 10 09
(180) 2032 10 09
(180) 2032 10 22
(180) 2032 12 11
(180) 2032 12 11
(180) 2032 12 11
(180) 2032 12 11
(180) 2032 07 25
(180) 2032 09 17
(180) 2032 04 20
(180) 2033 03 11
(180) 2032 05 28
(180) 2032 08 14
(180) 2032 10 04
(180) 2032 08 02
(180) 2032 12 20
(180) 2032 06 05
(180) 2032 06 05
(180) 2032 04 03
(180) 2031 11 21

(111) 272170
(111) 274195
(111) 274196
(111) 274197
(111) 274206
(111) 274653
(111) 276623
(111) 280869

(180) 2032 09 06
(180) 2032 02 15
(180) 2032 02 15
(180) 2032 02 15
(180) 2032 08 29
(180) 2032 07 18
(180) 2032 03 05
(180) 2032 03 13

95
nie z miedzi, miedź surowa lub
półprzetworzona, mosiądz surowy lub półprzetworzony, nakrętki
metalowe, pierścienie nagwintowane, płyty, blacha pancerna,
płyty konstrukcyjne metalowe,
rury i rurki metalowe, rury i rurki
ze stali, blacha ze stali (arkusze),
stal - taśmy ze stali, stal surowa,
śruby metalowe, taśma stalowa,
tuby stalowe, tuleje (drobnica metalowa), żelazo tytanowe, zbiorniki
metalowe, drobne wyroby z żelaza; 40: obróbka metali.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: maszyny i obrabiarki,
silniki (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie innym
niż ręczny, inkubatory do jaj.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 1: produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy
do użyźniania gleby, węgiel opałowy; 5: środki ochrony roślin, środki
chwastobójcze, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa,
fungicydy, herbicydy; 31: produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
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(111) 289551
(111) 289552
(111) 295627
(111) 299994
(111) 306201
(111) 308355
(111) 308356
(111) 308357
(111) 308358
(111) 309787
(111) 311169
(111) 311170
(111) 311185
(111) 319828
(111) 320595
(111) 320886

(180) 2032 06 01
(180) 2032 06 01
(180) 2032 06 13
(180) 2032 01 24
(180) 2032 04 05
(180) 2032 03 20
(180) 2032 05 22
(180) 2032 06 01
(180) 2032 08 13
(180) 2032 05 14
(180) 2032 03 20
(180) 2032 03 20
(180) 2032 08 09
(180) 2032 09 11
(180) 2032 10 31
(180) 2032 10 31

ziarna nie ujęte w innych klasach,
nasiona, naturalne rośliny i kwiaty,
karma dla zwierząt, słód, pasza dla
zwierząt tucznych, pasze dla bydła, otręby zbożowe, wysłodki.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 517093
(210) 456633
(210) 480985
(210) 483516
(210) 483517
(210) 487130
(210) 488776
(210) 494982
(210) 507952
(210) 509463
(210) 511456
(210) 513337
(210) 515577
(210) 516137
(210) 521467

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

(210) 522808
(210) 523806
(210) 524807
(210) 526670
(210) 527383
(210) 527384
(210) 527868
(210) 527870
(210) 528199
(210) 530302
(210) 531062
(210) 533995
(210) 534505
(210) 534718
(210) 534888

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

(210) 506734
(210) 535826
(210) 523370
(210) 524486
(210) 526447
(210) 529979
(210) 530015
(210) 530743
(210) 532445

ZT6/2020
ZT47/2021
U
U
U
U
U
U
U

(210) 533443
(210) 533487
(210) 533488
(210) 533657
(210) 534583
(210) 534835
(210) 536446
(210) 538237

U
U
U
U
U
U
U
U

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) 051154 A. Wykreślono: Lonza Solutions AG, Visp, Szwajcaria; Wpisano: ARXADA AG, Visp, Szwajcaria.
(111) 051762 A. Wykreślono: HONEYWELL INTERNATIONAL
INC., MORRISTOWN, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: FRAM
Group IP LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 062387 A. Wykreślono: AISIN SEIKI CO., LTD., KARIYA, Japonia; Wpisano: AISIN CORPORATION, Kariya, Japonia.
(111) 073221 A. Wykreślono: TECHTRONIC FLOOR CARE TECHNOLOGY LIMITED, TORTOLA, Brytyjskie Wyspy Dziewicze; Wpisano: Techtronic Cordless GP, Anderson, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 073446 A. Wykreślono: TOTAL SE, Courbevoie, Francja;
Wpisano: TOTALENERGIES SE, Courbevoie, Francja.
(111) 074157 A. Wykreślono: TOTAL SE, Courbevoie, Francja;
Wpisano: TOTALENERGIES SE, Courbevoie, Francja.
(111) 074491 A. Wykreślono: TOTAL SE, Courbevoie, Francja;
Wpisano: TOTALENERGIES SE, Courbevoie, Francja.

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) 400209
(210) 415978
(210) 444722
(210) 515931

17/2012
21/2013
22/2015
ZT40/2020

(210) 527568
(210) 531945
(210) 532853
(210) 535225

ZT20/2021
ZT38/2021
ZT47/2021
U

(111) 074494 A. Wykreślono: TOTAL SE, Courbevoie, Francja;
Wpisano: TOTALENERGIES SE, Courbevoie, Francja.
(111) 074495 A. Wykreślono: TOTAL SE, Courbevoie, Francja;
Wpisano: TOTALENERGIES SE, Courbevoie, Francja.
(111) 074659 A. Wykreślono: TOTAL SE, Courbevoie, Francja;
Wpisano: TOTALENERGIES SE, Courbervoie, Francja.
(111) 075799 A. Wykreślono: Velum Ltd, Genewa, Szwajcaria;
Wpisano: VELUM LIMITED, Steinhausen, Szwajcaria.
(111) 075800 A. Wykreślono: VELUM LIMITED, GENEVA, Szwajcaria; Wpisano: VELUM LIMITED, Steinhausen, Szwajcaria.
(111) 084313 A. Wykreślono: WARTER FOODS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147242812; Wpisano: ZAKŁADY MIĘSNE VIOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lniano, Polska 147242812.
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(111) 089651 A. Wykreślono: ALITALIA-COMPAGNIA AEREA
ITALIANA S.P.A., RZYM, Włochy; Wpisano: Compagnia Aerea Italiana S.p.A., Rzym, Włochy.
(111) 089651 A. Wykreślono: Compagnia Aerea Italiana S.p.A.,
Rzym, Włochy; Wpisano: Alitalia - Societa Aerea Italiana S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria, Rzym, Włochy.
(111) 089652 A. Wykreślono: ALITALIA-COMPAGNIA AEREA
ITALIANA S.P.A., RZYM, Włochy; Wpisano: Compagnia Aerea Italiana S.p.A., Rzym, Włochy.
(111) 089652 A. Wykreślono: Compagnia Aerea Italiana S.p.A.,
Rzym, Włochy; Wpisano: Alitalia - Societa Aerea Italiana S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria, Rzym, Włochy.
(111) 104098 A. Wykreślono: DPDgroup International Services GmbH & Co.KG, ASCHAFFENBURG, Niemcy; Wpisano: DPDgroup International Services GmbH, Aschaffenburg, Niemcy.
(111) 115418 A. Wykreślono: Propex Operating Company LLC,
Chattanooga, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Sika Technology AG, Baar, Szwajcaria.
(111) 120923 A. Wykreślono: STOLBUD WŁOSZCZOWA S.A.,
Włoszczowa, Polska 290603140; Wpisano: FIRMA HANDLOWA LITEX, LIDIA I MAREK GRUSZCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, BIAŁOBRZEGI, Polska 670125903.
(111) 131853 A. Wykreślono: ABBVIE INC., NORTH CHICAGO,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: MedImmune, LLC, Gaithersburg, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 141260 A. Wykreślono: Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Warszawa, Polska 273243857; Wpisano: MIESZKO
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 273243857.
(111) 152727 A. Wykreślono: Rosen-Eiskrem GmbH, Everswinkel, Niemcy; Wpisano: Bon Gelati Haaren GmbH, Waldfeucht,
Niemcy.
(111) 161036 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Remontowe
Urządzeń Technicznych „PRUT” S.C. Jan Zidek, Eugenia Zidek, 40708 Katowice ul. Franciszkańska 41, Polska; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH PRUT JAN
ZIDEK KATARZYNA ZIDEK-BOŁDA SPÓŁKA JAWNA, Katowice, Polska 270526141.
(111) 163339 A. Wykreślono: ARKADIUSZ TROCHYMIAK, KERA
AUDIO, Czeczewo, Polska 30309560; Wpisano: REDS MUSIC Wojciech Trochymiak, Międzyrzec Podlaski, Polska 061373972.
(111) 163651 A. Wykreślono: CEDERROTH AB, UPPLANDS VÄSBY, Szwecja; Wpisano: Orkla Care AB, Solna, Szwecja.
(111) 173296 A. Wykreślono: GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska; Wpisano: MIROSŁAW KISZKO, KRZYSZTOF KISZKO,
EWA KISZKO BRACIA KISZKO SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, Polska
050335440.
(111) 184606 A. Wykreślono: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, HULL, Wielka Brytania; Wpisano: Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Wielka Brytania.
(111) 193415 A. Wykreślono: HURLEY PHANTOM C.V., HILVERSUM, Holandia; Wpisano: HRLY Brand Holdings LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 200332 D. Wykreślo: ,,W dniu 23 września 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13811/16/769) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2506168 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-200332 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie’’.
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(111) 213375 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS BRAND
CONCEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 364377895; Wpisano: BEAUTY BRANDS
CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 214246 A. Wykreślono: GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska; Wpisano: MIROSŁAW KISZKO, KRZYSZTOF KISZKO,
EWA KISZKO BRACIA KISZKO SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, Polska
050335440.
(111) 215042 A. Wykreślono: „STOLBUD WŁOSZCZOWA” Spółka Akcyjna, Włoszczowa, Polska 290603140; Wpisano: FIRMA HANDLOWA LITEX, LIDIA I MAREK GRUSZCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
BIAŁOBRZEGI, Polska 670125903.
(111) 219931 D. Wykreślono: „W dniu 28 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13764/16/476) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506771 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219931 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 219932 D. Wykreślono: „W dniu 26 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13763/16/075) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506220 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219932 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 219933 D. Wykreślono: „W dniu 26 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13768/16/080) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506349 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219933 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 219935 D. Wykreślono: „W dniu 28 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13722/16/390) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506772 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219935 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 219936 D. Wykreślono: „W dniu 22 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13770/16/193) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2505856 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219936 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 221668 A. Wykreślono: Manhattan Development Sp.
z o.o., Warszawa, Polska 634591935; Wpisano: ATRIUM MOSTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387746679.
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(111) 223679 D. Wykreślono: „W dniu 23 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13719/16/876) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506153 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223679 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 224611 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 226322 A. Wykreślono: ANNA RZUCIDŁO, Racławówka,
Polska; Wpisano: SIC RZUCIDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 385843119.
(111) 226498 A. Wykreślono: GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska; Wpisano: MIROSŁAW KISZKO, KRZYSZTOF KISZKO,
EWA KISZKO BRACIA KISZKO SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, Polska
050335440.
(111) 229265 D. Wykreślono: ,,W dniu 22 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13729/16/197) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2505999 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-229265 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie’’.
(111) 230607 A. Wykreślono: „ZERO 2” AGENCJA REKLAMOWA
S.C. Przemysław Jasielski, Olaf Jarzemski, Maciej Burtymowicz, Poznań, Polska 639610330; Wpisano: ZERO,2 SPÓŁKA CYWILNA Przemysław Jasielski, Maciej Butrymowicz, Poznań, Polska 639610330.
(111) 233838 A. Wykreślono: TAKEDA GMBH, KONSTANZ,
Niemcy; Wpisano: Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald,
Niemcy.
(111) 235969 D. Wykreślono: „W dniu 22 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13738/16/117) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2505946 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-235969 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 236585 A. Wykreślono: MAMASTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 145484669; Wpisano: MAMASTUDIO PAWLIK PONAGAJBO RĘCZAJSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 145484669.
(111) 237121 A. Wykreślono: QUEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeziny, Polska 361894271; Wpisano:
INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska 142819951.
(111) 238544 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307 .
(111) 247037 A. Wykreślono: EKO-PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012389690; Wpisano: EKO-PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 012389690.
(111) 247038 A. Wykreślono: EKO-PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012389690; Wpisano: EKO-PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 012389690.

(111) 247039 A. Wykreślono: EKO-PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012389690; Wpisano: EKO-PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 012389690.
(111) 247040 A. Wykreślono: EKO-PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012389690; Wpisano: EKO-PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 012389690.
(111) 247041 A. Wykreślono: EKO-PARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012389690; Wpisano: EKO-PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 012389690.
(111) 251589 A. Wykreślono: GRZEGORZ MICHAŁ GARLEWICZ, Kraków, Polska; MAREK BARTNIKOWSKI, Kraków, Polska;
Wpisano: THULIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122496015.
(111) 251785 A. Wykreślono: FORBIZNES AUDYT-LIBSZ KĘPKA
ZIELIŃSKA-BIEGLI REWIDENCI SPÓŁKA PARTNERSKA, Łódź, Polska
100402511; Wpisano: FORBIZNES ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź,
Polska 360355307.
(111) 252655 A. Wykreślono: LIVENO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk, Polska 360101995; Wpisano: LIVENO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Płońsk, Polska 364518427.
(111) 252937 A. Wykreślono: TRINITY RECRUITMENT POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142358415; Wpisano: RELYON RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142358415.
(111) 253019 D. Wykreślono: „W dniu 26 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13839/16/619) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506305 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-253019 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 253426 A. Wykreślono: RÓŻAŃSKI JAROSŁAW LINKFLORA, Warszawa, Polska 750188715; Wpisano: LINKFLORA JAROSŁAW
RÓŻAŃSKI, Toruń, Polska 750188715.
(111) 254074 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN,
Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 260867 D. Wykreślono: „W dniu 25 listopada 2019 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 18707/19/117) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2630115 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-260867 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna z Siedzibą w Warszawie wobec Novascon Pharmaceuticals
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 261055 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 261056 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
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(111) 266096 A. Wykreślono: MANHATTAN DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 634591935; Wpisano: ATRIUM MOSTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 387746679.
(111) 266975 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 273590 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 273591 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 274389 D. Wykreślono: „W dniu 22 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13739/16/518) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2505916 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274389 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 274800 D. Wykreślono: ,,W dniu 28 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13742/16/032) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2506854 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274800 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie’’.
(111) 274807 D. Wykreślono: ,,W dniu 28 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13790/16/835) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506783 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274807 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie’’.
(111) 281784 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., LEIDEN,
Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 285030 A. Wykreślono: R2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141963798;
Wpisano: WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367328934.
(111) 290499 A. Wykreślono: FERTI CHEMICALS EUROPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 146404247; Wpisano: VITAFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarczyn, Polska
382613643.
(111) 294190 A. Wykreślono: Apotex Europe B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 295455 A. Wykreślono: GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska; Wpisano: MIROSŁAW KISZKO, KRZYSZTOF KISZKO,
EWA KISZKO BRACIA KISZKO SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, Polska
050335440.
(111) 302322 A. Wykreślono: DELLALUI (Société par action
simplifiée), Miserey-Salines, Francja; Wpisano: DELLALUI & CO, Besancon, Francja.
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(111) 303303 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 313330 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 315749 A. Wykreślono: EGMONT-POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012073857; Wpisano: STORY HOUSE EGMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012073857.
(111) 318799 A. Wykreślono: Apotex Europe B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 318956 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 318957 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 319653 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 319654 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 320447 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 321402 A. Wykreślono: Gothals Limited, Nikozja, Cypr;
Wpisano: LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska.
(111) 321403 A. Wykreślono: Gothals Limited, Nikozja, Cypr;
Wpisano: LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska.
(111) 321404 A. Wykreślono: Gothals Limited, Nikozja, Cypr;
Wpisano: LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska.
(111) 321932 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298; Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 322161 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., Lejda, Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 322162 A. Wykreślono: APOTEX EUROPE B.V., Lejda, Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 323607 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 325083 A. Wykreślono: Apotex Europe B.V., Leiden, Holandia; Wpisano: AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366934319.
(111) 327526 A. Wykreślono: ETK JANUSZKIEWICZ, CINCIO,
BARTOSZEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Wałbrzych, Polska 021180106;
Wpisano: DROPLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych, Polska 383546529.
(111) 328828 A. Wykreślono: Gothals Limited, Nikozja, Cypr;
Wpisano: LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska.
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(111) 330358 A. Wykreślono: ECE Projektmanagement
G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg, Niemcy; Wpisano: ECE Marketplaces
GmbH & Co. KG, Hamburg, Niemcy.
(111) 332716 A. Wykreślono: GOTHALS LIMITED, Nikozja, Cypr;
Wpisano: LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska.
(111) 332718 A. Wykreślono: Gothals Limited, Nikozja, Cypr;
Wpisano: LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska.
(111) 332944 A. Wykreślono: DAMIAN BOJKO, SIROCCO, Boguszów-Gorce, Polska 362078131; Wpisano: SESTTINO GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałbrzych,
Polska 385800430.
(111) 333967 A. Wykreślono: Gothals Limited, Nikozja, Cypr;
Wpisano: LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska.
(111) 334082 A. Wykreślono: ANNA SZYDŁOWSKA, Warszawa, Polska 46207707; Wpisano: 5WHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 382405181.
(111) 336057 A. Wykreślono: SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY, Warszawa, Polska 011947981; Wpisano: RESQL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 386386300.
(111) 337140 A. Wykreślono: Gothals Limited, Nikozja, Cypr;
Wpisano: LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska.
(111) 338664 A. Wykreślono: REST TEAM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 386368287; Wpisano: KLONN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 386368287.
(111) 339855 A. Wykreślono: Gothals Limited, Nikozja, Cypr;
Wpisano: LPP SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska.
(111) 340091 A. Wykreślono: R2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141963798;
Wpisano: WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367328934.
(111) 341129 A. Wykreślono: ANNA KOMISARCZYK, RAAN
ZDROWE NAWYKI, Poznań, Polska; Wpisano: ZDROWE NAWYKI
ANNA KOMISARCZYK, Poznań, Polska.

Rejestracja międzynarodowa
uznana
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo,
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne,
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę
rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 833696
(531) CFE: 02.01.15, 16.03.15
(732) MEIJI TECHNO CO., LTD.,
322-1, Chikumazawa, Miyoshi-machi,
Iruma-gun Saitama-ken 354-0043 (JP)
(151) 2021 06 02
(441) 2021 08 02

(511) 9

(581) 2021 07 15

(111) 926356
(540) EMPORIO ARMANI DIAMONDS
(531) CFE: 03.07.16, 27.05.10
(511) 3
(732) GIORGIO ARMANI S.P.A.,
Via Borgonuovo, 11, I-20121 MILANO (IT)
(151) 2021 06 30
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15

(111) 1509173
(540) Companino
(531) CFE: 24.17.25, 26.01.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 31
(732) CARREFOUR, 93 avenue de Paris, F-91300 MASSY (FR)
(151) 2021 06 29
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1576436
(540) BREAKAWAY	
(511) 30
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey (CH)
(151) 2021 06 16
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1600456
(531) CFE: 01.15.24, 26.04.03, 26.11.01
(511) 9
(732) JINAN MEIDE CASTING CO., LTD.,
Jinan Meide Technopark, Industrial Park,
Pingyin, Jinan, Shandong (CN)
(151) 2021 04 26
(441) 2021 07 26
(581) 2021 07 08
(111) 1600494
(540) KAOBRIGHT
(732) Imerys Minerals International Sales S.A.,
2 place de Paris, L-2314 Luxembourg (LU)
(151) 2021 02 23
(441) 2021 07 26
(111) 1600765
(540) BelBagno
(732) CEZARES TRADE LTD,
Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE,
5th floor Limassol, CY-3026 Cyprus (CY)
(151) 2021 03 24
(441) 2021 07 26
(111) 1600783
(540) CLARITER
(732) CLARITER IP S.A.,
Rue Pierre d’Aspelt 7, L-1142 Luxembourg (LU)
(151) 2021 01 18
(441) 2021 07 26

(511) 1, 3, 5
(581) 2021 07 08
(511) 11, 20, 35

(581) 2021 07 08
(511) 1, 2, 3, 4, 40
(581) 2021 07 08

(111) 1600851
(540) BROCKHAUS TECHNOLOGIES
(531) CFE: 24.15.01, 26.11.06, 27.05.10, 29.01.12
(511) 35, 36
(732) Brockhaus Capital Management AG,
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt/Main (DE)
(151) 2021 03 09
(441) 2021 07 26
(581) 2021 07 08
(111) 1600871
(540) E-START
(511) 7
(732) Gates Corporation,
Suite 1400, 1144 15th Street Denver CO 80202 (US)
(151) 2021 01 20
(441) 2021 07 26
(581) 2021 07 08
(111) 1600906
(540) AVELI
(511) 3, 9, 16, 35
(732) XERTEC a.s., Údolní 1, CZ-147 00 Praha 4, Braník (CZ)
(151) 2021 01 14
(441) 2021 07 26
(581) 2021 07 08
(111) 1600912
(540) ZEUS Ecolighters
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.10
(732) Solomianiuk Oleksii Viktorovych,
vul. Tsytadelna 5/9, kv. 67 m. Kyiv 01015 (UA)
(151) 2021 03 05
(441) 2021 07 26

(511) 4, 11, 35
(581) 2021 07 08

(111) 1600964
(540) Elixir Aircraft
(531) CFE: 26.15.25, 27.05.01, 29.01.13
(511) 12
(732) ELIXIR AIRCRAFT, Rue du Jura, F-17000 LA ROCHELLE (FR)
(151) 2021 04 28
(441) 2021 07 26
(581) 2021 07 08
(111) 1601046
(540) MUFFIK
(511) 10, 27, 28, 35
(732) MUFFIK s.r.o., Podolská 401/50, CZ-147 00 Praha 4, Podolí (CZ)
(151) 2021 02 05
(441) 2021 07 26
(581) 2021 07 08
(111) 1601171
(540) TOPSUN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 22
(732) Zhejiang Topsun Logistic Control Co., Ltd.,
(Electrical & Mechanical Industrial Zone),
Sha Ao Chengzhong Village, Yucheng Street, Yuhuan,
Taizhou, Zhejiang (CN)
(151) 2021 04 22
(441) 2021 07 26
(581) 2021 07 08
(111) 1601175
(540) K2
(531) CFE: 27.05.17, 27.07.11
(511) 9, 35, 37, 38, 41, 42
(732) K2 atmitec s.r.o., Koksární 1097/7, CZ-702 00 Ostrava, Přívoz (CZ)
(151) 2021 01 18
(441) 2021 07 26
(581) 2021 07 08
(111) 1601191
(540) MOKKABi
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.03, 27.05.01
(511) 30, 43
(732) Abdullah Sevim, Ropenstall 83b, 51377 Leverkusen (DE)
(151) 2021 05 04
(441) 2021 07 26
(581) 2021 07 08
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(111) 1601254
(531) CFE: 03.01.08
(511) 9, 14, 18, 24, 25, 35
(732) Kuznetsov Andrei Nikolaevich,
pr-t Marshala Zhukova 21, kv. 35, RU-123308 Moscow (RU)
(151) 2021 05 27
(441) 2021 07 26
(581) 2021 07 08
(111) 1601488
(531) CFE: 26.13.25
(511) 9, 20
(732) Oy Sven Scandinavia Ltd.,
Kotolahdentie 15, FI-48310 Kotka (FI)
(151) 2021 02 02
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1601511
(531) CFE: 26.05.01, 28.03.00
(511) 7
(732) Hebei Shengli Carton Equipment Manufacturing Co., Ltd.,
East of 104 National Road, Xiaozhang Village,
Lianzhen Town, Dongguang County, Hebei Province (CN)
(151) 2021 05 14
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1601554
(540) IMPERIAL	
(511) 3, 9, 14, 18, 25, 35
(732) IMPERIAL S.P.A.,
Via dei Lanaioli 42, Blocco 11 Centergross,
I-40050 Funo di Argelato (BO) (IT)
(151) 2021 05 10
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1601562
(540) KINGROY New Roy New Era
(531) CFE: 14.07.01, 26.11.08, 27.03.15, 27.05.10
(511) 22
(732) Zhejiang Topsun Logistic Control Co., Ltd.,
(Electrical & Mechanical Industrial Zone),
Sha Ao Chengzhong Village, Yucheng Street, Yuhuan,
Taizhou, Zhejiang (CN)
(151) 2021 04 22
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1601618
(540) JYBF
(531) CFE: 25.03.01, 26.13.25, 28.03.00
(511) 7
(732) Jinan Changlin Air Bag Container Factory Co., Ltd.,
No. 317, Jiqi Road, Huaiyin District, Jinan City,
Shandong Province (CN)
(151) 2021 03 16
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1601620
(540) Eletile
(531) CFE: 26.15.15, 27.05.24
(511) 27
(732) ELEGANT HOME-TECH CO., LTD.,
Hexing Street, Jinfeng Town, Zhangjiagang City,
Suzhou, Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 04 22
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1601669
(540) MANFRIEND
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Guangzhou Borui Cosmetics Co. LTD,
No. 3-1, 3rd Floor, Guangzhou Hongding Building,
No. 561, Yuncheng East Road, Sanyuanli Street, Baiyun District,
Guangzhou City, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 05 06
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1601697
(540) GIROSmaster
(531) CFE: 27.05.09
(511) 43
(732) Limited Liability Company „Souz-2000”,
prospekt Lenina 56, RU-658224 city of Rubtsovsk,
Altayskiy kray (RU)
(151) 2021 03 29
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1601728
(540) clariter
(531) CFE: 17.01.19, 26.01.03, 26.13.25, 27.05.01
(511) 1, 2, 3, 4, 40
(732) CLARITER IP S.A., Rue Pierre d’Aspelt 7,
L-1142 Luxembourg (LU)
(151) 2021 01 18
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1601804
(540) ZLDC
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) Shandong Dachai cylinder head Co., Ltd.,
No. 916 Fushan Road, Laiyang Economic Development Zone,
Shandong Province (CN)
(151) 2021 03 08
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1601856
(540) TIKKURILA Tikkurila Symphony
(531) CFE: 24.09.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 2, 7, 9, 16
(732) Tikkurila OYJ, Heidehofintie 2, FI-01300 VANTAA (FI)
(151) 2021 05 03
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
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(111) 1601933
(540) WHAT’S WATT by Nexans
(531) CFE: 01.15.03, 27.05.10
(511) 38, 41
(732) NEXANS, 4 allée de l’Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR)
(151) 2021 04 20
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1601977
(540) ASK ME WATT
(511) 38, 41
(732) NEXANS, 4 allée de l’Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR)
(151) 2021 04 08
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602035
(531) CFE: 26.03.04, 29.01.13 (511) 9, 16, 35, 41, 42
(732) VIMBOX LIMITED,
Kritis 32, Papachristoforou Building, 4th Floor,
CY-3087 Limassol (CY)
(151) 2021 03 19
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602071
(540) MODE DE VIE
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.22, 29.01.12
(511) 2, 6, 11, 18, 19, 20, 24, 27
(732) ITM ENTREPRISES,
24 rue Auguste Chabrières, F-75015 PARIS (FR)
(151) 2021 01 04
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602097
(531) CFE: 24.17.05, 26.04.16, 26.05.04, 29.01.12
(511) 9, 35, 36, 37,

38, 39, 42, 43, 45
(732) Jürgen Hruschka, Kunigundenstr. 49, 80805 München (DE)
(151) 2021 04 26
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602131
(540) Run this place
(531) CFE: 24.17.05, 26.04.04, 29.01.12
(511) 9, 35, 36, 37,

38, 39, 42, 43, 45
(732) Jürgen Hruschka, Kunigundenstr. 49, 80805 München (DE)
(151) 2021 04 26
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602160
(540) Lancelot
(511) 31
(732) Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen (DE)
(151) 2021 05 18
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602204
(540) ROBEXERA	
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2021 03 30
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602220
(540) ROGIOLA	
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2021 03 30
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602262
(540) Aiwado
(531) CFE: 05.05.20, 27.05.01, 28.03.00, 29.01.01
(732) AIWADO FOOD JOINT STOCK COMPANY,
Room 908, 9th floor, Centre Point Building,
106 Nguyen Van Troi Street, 8 ward,
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City (VN)
(151) 2021 01 15
(441) 2021 08 02

(511) 5, 29, 30

(581) 2021 07 15

(111) 1602270
(540) EMF Elektromanyetik Fren ve Kavrama
Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
(531) CFE: 27.05.10, 29.01.12
(511) 7
(732) E M F ELEKTRO MANYETİK FREN
VE KAVRAMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
İkitelli Metal İş Sanayi Sitesi 12. Blok No: 7/9 Başakşehir, İstanbul (TR)
(151) 2020 12 21
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602319
(540) Gi GEOS ideal
(531) CFE: 26.11.07, 27.05.01
(511) 20
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu “GeosIdeal”,
d. 11, k. 51, Plisskiy selsovet, vblizi p. Oktyabrskogo Smolevichskiy
rayon 222220 Minskaya oblast (BY)
(151) 2021 03 26
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602479
(540) ROSHEN YOGURTINI WITH YOGURT
(531) CFE: 01.15.15, 26.04.04, 26.11.13, 27.05.10
(511) 30
(732) Dochirnie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia „Roshen”,
prospect Nauky, bud. 1, korpus 1, m. Kyiv 03039 (UA)
(151) 2021 05 07
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15

102

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 14/2022

(111) 1602574
(540) TUR 3
(511) 5
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE,
29 Avenue Tony Garnier, F-69007 LYON (FR)
(151) 2021 06 04
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15

(732) YUHUAN PUTIAN STARTER DRIVE CO.,LTD.,
Kanmen Science Technology Industrial Park, Zhugang Town,
Yuhuan, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 06 22
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15

(111) 1602613
(540) FW FRAN WILLOR
(531) CFE: 26.05.01, 27.05.01, 28.03.00
(511) 25
(732) BOSLINE FASHION CO.,LTD
FUJIAN PROVINCE, No.22, Road II Lingxiu Industral Park,
Shishi, Quanzhou, Fujian (CN)
(151) 2021 05 20
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15

(111) 1602968
(540) JOLLIBEE	
(511) 9
(732) JOLLIBEE FOODS CORPORATION,
10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. Avenue,
Ortigas Center, Pasig City, 1605 Metro Manila (PH)
(151) 2021 05 06
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15

(111) 1602665
(540) INCREDIPOUCH	
(511) 5, 29
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey (CH)
(151) 2021 04 27
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602767
(540) DOMILY+
(511) 3, 5
(732) Max Brands Marketing B.V.,
Aston Martinlaan 1, NL-3261 NB Oud-Beijerland (NL)
(151) 2021 04 06
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602795
(531) CFE: 03.13.04, 09.07.19
(511) 9
(732) JOLLIBEE FOODS CORPORATION,
10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. Avenue,
Ortigas Center, Pasig City, 1605 Metro Manila (PH)
(151) 2021 05 06
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602877
(540) Voop
(511) 3, 5
(732) FULL SUPPLEMENT SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Mehmet Akif Mah. 1. Oğuz Sk. 3 Küçükçekmece, İstanbul (TR)
(151) 2021 01 05
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602892
(540) Tongtai
(531) CFE: 03.04.07, 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00
(511) 25
(732) TONGTAIYINGYOUERFUSHIYOUXIANGONGSI,
Wangjiachang Village, Fenghuang Town, Ningjin County,
Xingtai City, 055550 Hebei Province (CN)
(151) 2021 04 25
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602924
(540) MEBO
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 5
(732) MEBO Pharmaceutical Technologies Group Co., Ltd.,
Room 3105, Building 1, 8 Dongdaqiao St.,
Chaoyang District, Beijing (CN)
(151) 2021 05 10
(441) 2021 08 02
(581) 2021 07 15
(111) 1602951
(540) PUTIAN
(531) CFE: 26.13.25, 28.03.00

(511) 12

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) 1296486
(540) PRIM
(732) MPM QUALITY s.r.o.,
Legionárska 618, SK-911 01 Trenčín (SK)
(151) 2015 09 29
(441) 2016 06 06

(511) 9, 14
(581) 2016 04 28

(111) 1524260
(540) FOLIAPLANT
(511) 1
(732) PLANTIN, Usine de la Rolande, F-84350 COURTHEZON (FR)
(151) 2020 02 14
(441) 2020 04 27
(581) 2020 04 09
(111) 1544496
(540) silent CUT
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(511) 7
(732) Kjellberg Stiftung,
rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts,
Geschwister-Scholl-Str. 1, 03238 Finsterwalde (DE)
(151) 2020 06 24
(441) 2020 08 24
(581) 2020 08 06

