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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 240 561 do nr 240 600)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240595
(41) 2020 06 01
(51) A23C 19/097 (2006.01)
A23L 3/3418 (2006.01)
B65D 81/20 (2006.01)
(21) 427891 (22)
2018 11 27

(72)	GROCHOWINA ADAM, Węgrów (PL); MERTA MICHALINA,
Jarnice (PL)
(73)	HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz (PL)
(54)	Sposób pakowania sera w atmosferze ochronnej
(B1) (11) 240590
(41) 2019 06 17
(51) A47K 5/00 (2006.01)
B65D 35/28 (2006.01)
(21) 423746 (22)
2017 12 05
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek
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(B1) (11) 240591
(41) 2019 06 17
(51) A47K 5/00 (2006.01)
B65D 35/28 (2006.01)
(21) 423747 (22)
2017 12 05
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek
(B1) (11) 240563
(41) 2020 04 06
(51) A61F 2/18 (2006.01)
A61B 17/24 (2006.01)
(21) 427288 (22)
2018 10 01
(72) ZBONIK KAROLINA, Bydgoszcz (PL); ANDRZEJEWSKA
ANGELA, Bydgoszcz (PL); BURDUK PAWEŁ, Rynarzewo (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Implant przegrody nosowej
(B1) (11) 240578
(41) 2020 05 04
(51) A61K 8/69 (2006.01)
A61K 47/69 (2017.01)
A61K 8/30 (2006.01)
A01N 25/30 (2006.01)
C07C 51/21 (2006.01)
C07C 313/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 427553 (22)
2018 10 26
(72)	STEFANEK AGATA, Warszawa (PL); CIACH TOMASZ,
Warszawa (PL); ŁĘCZYCKA-WILK KATARZYNA, Warszawa (PL);
CZARNOCKA-ŚNIADAŁA SYLWIA, Warszawa (PL);
GRAFFSTEIN JOANNA, Warszawa (PL); DRESLER MAGDALENA,
Toruń (PL); NOWAK ALEKSANDRA, Tarnów (PL);
WĘGLIŃSKI JAKUB, Zawady (PL)
(73)	NANOSANGUIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Związek chemiczny będący solą amoniową częściowo fluorowanych kwasów organicznych oraz jego zastosowania
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 240594
(41) 2018 02 26
B01F 7/16 (2006.01)
418335 (22)
2016 08 16
KACA WOJCIECH, Warszawa (PL)
KACA WOJCIECH, Warszawa (PL)
Komora homogenizatora mechanicznego

(B1) (11) 240582
(41) 2020 09 07
(51) B60B 39/00 (2006.01)
B60B 21/02 (2006.01)
B60B 25/00 (2006.01)
B60B 19/06 (2006.01)
B60B 15/00 (2006.01)
(21) 429157 (22)
2019 03 06
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Felga samochodowa samodociskająca się do drogi
(B1) (11) 240586
(41) 2015 11 23
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C01B 33/149 (2006.01)
(21) 408171 (22)
2014 05 09
(72) KUDELSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); KRAJCZEWSKI JAN,
Warszawa (PL); ABDULRAHMAN HEMAN, Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania pustych w środku nanocząstek srebra
pokrytych nanometryczną warstwą krzemionki, puste w środku
nanocząstki srebra pokryte nanometryczną warstwą krzemionki
oraz ich zastosowanie jako nanorezonatorów

5

(B1) (11) 240569
(41) 2020 08 10
(51) C01B 32/158 (2017.01)
C07F 9/09 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 428772 (22)
2019 01 31
(72) CIESIELSKI WOJCIECH, Częstochowa (PL);
KULAWIK DAMIAN, Częstochowa (PL); ŻARSKA SANDRA,
Gorzkowiczki (PL); FOLENTARSKA AGNIESZKA, Działoszyn (PL);
DRABOWICZ JÓZEF, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)
(54)	Sfunkcjonalizowane wielościenne nanorurki węglowe, sposób
ich wytwarzania i ich zastosowanie
(B1) (11) 240562
(41) 2019 10 21
(51) C01B 33/12 (2006.01)
C09K 11/59 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B32B 5/16 (2006.01)
(21) 425230 (22)
2018 04 16
(72)	ANDRYSZEWSKI TOMASZ, Ciechocinek (PL);
IWAN MICHALINA, Konstancin-Jeziorna (PL); KWAPISZEWSKA
KARINA, Warszawa (PL); SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF, Raczki (PL);
HOŁYST ROBERT, Warszawa (PL); FIAŁKOWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); KSIĘŻOPOLSKA-GOCALSKA MONIKA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania inertnych chemicznie nanoobiektów
krzemionkowych zawierających fluorescencyjny rdzeń
(B1) (11) 240596
(41) 2020 06 15
(51) C07D 401/06 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
(21) 428082 (22)
2018 12 06
(72) CHMIELEWSKI MARCIN K., Poznań (PL);
BRZEZIŃSKA JOLANTA, Swarzędz (PL); WITKOWSKA AGNIESZKA,
Poznań (PL); PUTAJ PIOTR, Poznań (PL)
(73) FUTURESYNTHESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54)	Sposób syntezy pochodnych pirydyn-2-yl-winylopirydynylowych (PvP)
(B1) (11) 240585
(41) 2018 01 29
(51) C07K 16/30 (2006.01)
C07K 14/705 (2006.01)
A61K 38/17 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 422231 (22)
2017 07 17
(30) US 62/363,541 2016 07 18
US
US 62/410,581 2016 10 20
US
(72) CHAO HEMAN LAP MAN, Aurora (CA); WONG WAH YAU,
Edmonton (CA); TIAN BAOMIN, Edmonton (CA); KRISHNAN
LAKSHMI, Gloucester (CA); TANHA JAMSHID, Ottawa (CA);
UGER MARNI DIANE, Richmond Hill (CA)
(73)	HELIX BIOPHARMA CORP., Richmond Hill (CA);
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA, Ottawa (CA)
(54) Chimeryczny receptor antygenowy (CAR), komórki immunologiczne zawierające CAR oraz kompozycja farmaceutyczna je zawierająca do leczenia nowotworów
(B1) (11) 240570
(41) 2020 11 30
(51) C08L 89/04 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
(21) 429957 (22)
2019 05 17
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(72) PROCHOŃ MIROSŁAWA, Łódź (PL); ZABORSKI MARIAN,
Łódź (PL); MASEK ANNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54)	Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej z przeznaczeniem na opakowanie oraz sposób wytwarzania kompozytu przeznaczonego na opakowania z kompozycji otrzymanej tym sposobem
(B1) (11) 240572
(41) 2020 10 05
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 433574 (22)
2020 04 17
(72) WOSZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH,
Prawiedniki (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54)	Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dodatku mineralnego
(B1) (11) 240573
(41) 2020 10 05
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 433575 (22)
2020 04 17
(72) WOSZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); FRANUS WOJCIECH,
Prawiedniki (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54)	Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem mineralnego dodatku
(B1) (11) 240600
(41) 2021 07 19
(51) C09K 8/467 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
(21) 432612 (22)
2020 01 17
(72) KREMIENIEWSKI MARCIN, Krosno (PL); KĘDZIERSKI MIŁOSZ,
Jedlicze (PL); KĄTNA EWA, Krosno (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Kompozycja lekkiego zaczynu uszczelniającego
(B1) (11) 240571
(41) 2021 08 02
(51) C09K 11/81 (2006.01)
C01F 17/30 (2020.01)
C01F 17/20 (2020.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 432711 (22)
2020 01 27
(72)	GRZYB TOMASZ, Skórzewo (PL); TYMIŃSKI ARTUR,
Nowa Sól (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Dwuzakresowo wzbudzane nanokrystaliczne fosforany itru, lantanu, gadolinu i lutetu domieszkowane jonami Yb3+,Tm3+,Tb3+, sposób
ich otrzymywania oraz zastosowanie jako znaczniki luminescencyjne
do zabezpieczania dokumentów szczególnego przeznaczenia
(B1) (11) 240568
(41) 2020 08 10
(51) C10L 5/48 (2006.01)
(21) 428771 (22)
2019 01 31
(72) CIESIELSKI WOJCIECH, Częstochowa (PL); FOLENTARSKA
AGNIESZKA, Działoszyn (PL); KULAWIK DAMIAN, Częstochowa (PL);
GIREK TOMASZ, Częstochowa (PL); GIREK BEATA, Częstochowa (PL);
JATULEWICZ IGOR, Żarki-Letnisko (PL)
(73) UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania biopaliw II generacji, z odpadowego oleju
posmażalniczego (UCO) oraz biomasy
(B1) (11) 240599
(41) 2021 03 08
(51) C12C 3/08 (2006.01)
C07C 49/76 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
(21) 431051 (22)
2019 09 05

(72)	GRUDNIEWSKA ALEKSANDRA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54)	Sposób ekstrakcji ksantohumolu
(B1) (11) 240561
(41) 2019 04 23
(51) C12N 9/18 (2006.01)
C12N 15/79 (2006.01)
C12N 15/87 (2006.01)
C12Q 1/46 (2006.01)
(21) 423116 (22)
2017 10 09
(72)	SKOWRON PIOTR, Gdańsk (PL); JASIECKI JACEK, Gdańsk (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL);
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL);
GENOZYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Wektory DNA zdolne do transformacji i integracji z chromosomem Leishmania tarentolae zawierające gen kodujący butyrylocholinoesterazę BChE
(B1) (11) 240592
(41) 2021 02 08
(51) C12P 7/22 (2006.01)
C12P 7/62 (2022.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12N 9/18 (2006.01)
C12R 1/69 (2006.01)
(21) 430760 (22)
2019 07 29
(72)	LEŚNIAREK ALEKSANDRA, Oleśnica (PL);
GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL); DROZD RADOSŁAW,
Szczecin (PL); SZYMAŃSKA MAGDALENA, Chociwel (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54)	Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego (E)-4-fenylobut-3-en-2-olu
(B1) (11) 240564
(41) 2020 06 15
(51) C12P 7/62 (2022.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C07C 69/025 (2006.01)
C07C 33/22 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 428167 (22)
2018 12 14
(72) ŚLIŻEWSKA AGNIESZKA, Żagań (PL); ŻYMAŃCZYK-DUDA
EWA, Smolec (PL); BRZEZIŃSKA-RODAK MAŁGORZATA,
Wrocław (PL); KLIMEK-OCHAB MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54)	Sposób otrzymywania butanolanu 1-(S)-fenyloetylu oraz 1-(R)-fenyloetanolu na drodze biotransformacji z wykorzystaniem szczepu Leptolyngbya foveolarum CCALA 76
(B1) (11) 240565
(41) 2020 06 15
(51) C12P 7/62 (2022.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C07C 69/025 (2006.01)
C07C 33/22 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 428168 (22)
2018 12 14
(72) ŚLIŻEWSKA AGNIESZKA, Żagań (PL); ŻYMAŃCZYK-DUDA
EWA, Smolec (PL); BRZEZIŃSKA-RODAK MAŁGORZATA,
Wrocław (PL); KLIMEK-OCHAB MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54)	Sposób otrzymywania butanolanu 1-(S)-fenyloetylu oraz 1-(R)-fenyloetanolu na drodze biotransformacji z wykorzystaniem szczepu Spirulina platensis
(B1) (11) 240566
(41) 2020 06 15
(51) C12P 7/62 (2022.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C07C 69/025 (2006.01)
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C07C 33/22 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 428169 (22)
2018 12 14
(72) ŚLIŻEWSKA AGNIESZKA, Żagań (PL); ŻYMAŃCZYK-DUDA
EWA, Smolec (PL); BRZEZIŃSKA-RODAK MAŁGORZATA,
Wrocław (PL); KLIMEK-OCHAB MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54)	Sposób otrzymywania butanolanu 1-(S)-fenyloetylu oraz 1-(R)-fenyloetanolu na drodze biotransformacji z wykorzystaniem szczepu Synechococcus bigranulatus CCALA 187
(B1) (11) 240567
(41) 2020 06 15
(51) C12P 7/62 (2022.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C07C 69/025 (2006.01)
C07C 33/22 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 428170 (22)
2018 12 14
(72) ŚLIŻEWSKA AGNIESZKA, Żagań (PL); ŻYMAŃCZYK-DUDA
EWA, Smolec (PL); BRZEZIŃSKA-RODAK MAŁGORZATA,
Wrocław (PL); KLIMEK-OCHAB MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54)	Sposób otrzymywania butanolanu 1-(S)-fenyloetylu oraz 1-(R)-fenyloetanolu na drodze biotransformacji z wykorzystaniem szczepu Arthrospira maxima CCALA 27
(B1) (11) 240584
(41) 2017 02 13
(51) E03B 3/24 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
(21) 413417 (22)
2015 08 04
(72) MAREK ADAM, Mirków (PL); SOBOLCZYK JUSTYNA,
Kamienna Góra (PL); BICZ WALDEMAR, Kłodzko (PL);
GRZEGORCZYK KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(54) Ujęcie wody w podziemnych strukturach wodonośnych
(B3) (11) 240597
(41) 2020 06 29
(51) E21D 15/60 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E21D 19/02 (2006.01)
E21D 23/00 (2006.01)
E21D 15/10 (2006.01)
(21) 428302 (22)
2018 12 27
(61) 236669
(72) KUSKA JERZY, Piotrowice (PL); BUKOWIECKI BARTOSZ,
Bytom (PL); ŻYREK LESZEK, Rybnik (PL); BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54) Urządzenie rabunkowe
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(72) PIETROWICZ SŁAWOMIR, Wrocław (PL); RUZIEWICZ ADAM,
Wrocław (PL); CZAJKOWSKI CEZARY, Wrocław (PL);
NOWAK ANDRZEJ, Starachowice (PL); RAK JÓZEF, Wrocław (PL);
ZIELIŃSKI NORBERT, Nowe Gulczewo (PL)
(73)	GAZTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock (PL)
(54)	Sposób ładowania butli gazowych oraz instalacja do ładowania
butli gazowych sprężonymi gazami
(B3) (11) 240587
(41) 2021 05 31
(51) F28D 1/04 (2006.01)
F28F 1/32 (2006.01)
(21) 431903 (22)
2019 11 25
(61) 239161
(72) MUSZYŃSKI TOMASZ, Gdańsk (PL); JAKUBOWSKA BLANKA,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Wymiennik ciepła ze wspomaganiem przepływu gazu
(B1) (11) 240574
(41) 2021 11 22
(51) G01M 7/02 (2006.01)
(21) 437416 (22)
2021 03 26
(72) BOROWIEC MAREK, Lublin (PL); KOSICKA EWELINA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt do mocowania belek na wzbudniku elektrodynamicznym
(B1) (11) 240575
(41) 2022 02 14
(51) G01M 7/02 (2006.01)
B25B 5/10 (2006.01)
(21) 438837 (22)
2021 08 30
(72) KŁODA ŁUKASZ, Lublin (PL); WARMIŃSKI JERZY, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt do mocowania belek o warunkach brzegowych typu
zawias-zawias na wzbudniku elektromechanicznym
(B1) (11) 240576
(41) 2022 02 14
(51) G01M 7/02 (2006.01)
B25B 5/10 (2006.01)
(21) 438838 (22)
2021 08 30
(72) KŁODA ŁUKASZ, Lublin (PL); SZMIT ZOFIA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt do mocowania belek o warunkach brzegowych typu
zawias-swobodne podparcie na wzbudniku elektromechanicznym
(B1) (11) 240577
(41) 2022 02 14
(51) G01M 7/02 (2006.01)
B25B 5/10 (2006.01)
(21) 438839 (22)
2021 08 30
(72) KŁODA ŁUKASZ, Lublin (PL); WEREMCZUK ANDRZEJ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Uchwyt do belek o warunkach brzegowych typu zawias-swobodne podparcie z elastycznym elementem na końcu do montażu
na wzbudniku elektromechanicznym w orientacji poziomej

(B1) (11) 240598
(41) 2020 06 29
(51) E21D 15/60 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E21D 19/02 (2006.01)
E21D 23/00 (2006.01)
E21D 15/10 (2006.01)
(21) 428308 (22)
2018 12 27
(72) KUSKA JERZY, Piotrowice (PL); BUKOWIECKI BARTOSZ,
Bytom (PL); ŻYREK LESZEK, Rybnik (PL); BUDNIOK TOMASZ, Żory (PL)
(73) BECKER-WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świerklany (PL)
(54)	Stanowisko załadunkowe rabowanej sekcji obudowy zmechanizowanej na środki transportu

(B1) (11) 240588
(41) 2022 01 17
(51) G01N 3/02 (2006.01)
G01D 11/24 (2006.01)
(21) 438690 (22)
2021 08 05
(72)	SAMBORSKI SYLWESTER, Bystrzejowice Pierwsze (PL);
KŁONICA MARIUSZ, Lublin (PL); SKOCZYLAS JAKUB, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Obudowa uchwytu do badania próbek

(B1) (11) 240583
(41) 2021 03 22
(51) F17C 5/06 (2006.01)
F17C 9/04 (2006.01)
(21) 431233 (22)
2019 09 20

(B1) (11) 240589
(41) 2022 01 17
(51) G01N 3/02 (2006.01)
G01D 11/24 (2006.01)
(21) 438691 (22)
2021 08 05
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(72) KŁONICA MARIUSZ, Lublin (PL); SAMBORSKI SYLWESTER,
Bystrzejowice Pierwsze (PL); SKOCZYLAS JAKUB, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Obudowa uchwytu do badania próbek rozciąganych
(B1) (11) 240579
(41) 2021 06 28
(51) G01S 17/06 (2006.01)
G01B 11/10 (2006.01)
H04W 4/029 (2018.01)
(21) 432380 (22)
2019 12 23
(72)	LIŻEWSKI MARCIN, Białystok (PL)
(73) KREOLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54)	System precyzyjnego określania pozycji obiektu
(B1) (11) 240581
(41) 2020 06 01
(51) G08G 1/07 (2006.01)
(21) 427848 (22)
2018 11 21
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie wizyjne do ostrzegania kierowcy o możliwej kolizji
z pojazdem uprzywilejowanym lub innym na skrzyżowaniu dróg
(B1) (11) 240593
(41) 2013 07 08
(51) G09F 15/00 (2006.01)
G09F 19/22 (2006.01)
(21) 397689 (22)
2012 01 02
(72) WALCZAK PIOTR ŁUKASZ, Mikołów (PL)
(73) WALCZAK PIOTR ŁUKASZ, Mikołów (PL)
(54) Urządzenie do mocowania nośnika reklamowego w postaci
lica elastycznego z tkaniny winylowej o gramaturze od 50 do 950
g/metr kwadratowy
(B1) (11) 240580
(41) 2021 11 29
(51) H05K 7/14 (2006.01)
(21) 434066 (22)
2020 05 25
(72) KRUSZEWSKI MATEUSZ, Białystok (PL)
(73) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(54) Termostat ścienny

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 33/149 (2006.01)
C01B 32/158 (2017.01)
C01B 33/12 (2006.01)
C01F 17/30 (2020.01)
C01F 17/20 (2020.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C07C 51/21 (2006.01)
C07C 313/00 (2006.01)
C07C 49/76 (2006.01)
C07C 69/025 (2006.01)
C07C 33/22 (2006.01)
C07C 69/025 (2006.01)
C07C 33/22 (2006.01)
C07C 69/025 (2006.01)
C07C 33/22 (2006.01)
C07C 69/025 (2006.01)
C07C 33/22 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
C07F 9/09 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
C07K 14/705 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08L 89/04 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C09K 11/59 (2006.01)
C09K 11/06 (2006.01)
C09K 8/467 (2006.01)
C09K 11/81 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C12C 3/08 (2006.01)
C12N 9/18 (2006.01)
C12N 15/79 (2006.01)
C12N 15/87 (2006.01)
C12N 9/18 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 7/62 (2022.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12P 7/62 (2022.01)

240569*
240571*
240586*
240569
240562
240571*
240571*
240586*
240584*
240600*
240578*
240578*
240599*
240564*
240564*
240565*
240565*
240566*
240566*
240567*
240567*
240596
240596*
240569*
240585
240585*
240570*
240570*
240570
240572
240573
240562*
240596*
240600
240571
240568
240599
240561
240561*
240561*
240592*
240592
240592*
240592*
240564

C12P 7/22 (2006.01)
C12P 7/62 (2022.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 7/62 (2022.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 7/62 (2022.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12Q 1/46 (2006.01)
C12R 1/69 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
E03B 3/24 (2006.01)
E21D 15/60 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E21D 19/02 (2006.01)
E21D 23/00 (2006.01)
E21D 15/10 (2006.01)
E21D 15/60 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E21D 19/02 (2006.01)
E21D 23/00 (2006.01)
E21D 15/10 (2006.01)
F17C 5/06 (2006.01)
F17C 9/04 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F28F 1/32 (2006.01)
G01B 11/10 (2006.01)
G01D 11/24 (2006.01)
G01D 11/24 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01N 21/64 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
G01S 17/06 (2006.01)
G08G 1/07 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)
G09F 19/22 (2006.01)
H04W 4/029 (2018.01)
H05K 7/14 (2006.01)

240564*
240565
240565*
240566
240566*
240567
240567*
240561*
240592*
240564*
240565*
240566*
240567*
240584
240597
240597*
240597*
240597*
240597*
240598
240598*
240598*
240598*
240598*
240583
240583*
240587
240587*
240579*
240588*
240589*
240574
240575
240576
240577
240596*
240588
240589
240579
240581
240593
240593*
240579*
240580

	Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01N 25/30 (2006.01)
A23C 19/097 (2006.01)
A23L 3/3418 (2006.01)
A47K 5/00 (2006.01)
A47K 5/00 (2006.01)
A61B 17/24 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
A61K 8/69 (2006.01)
A61K 47/69 (2017.01)
A61K 8/30 (2006.01)
A61K 38/17 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01F 7/16 (2006.01)

240578*
240595
240595*
240590
240591
240563*
240563
240578
240578*
240578*
240585*
240578*
240585*
240599*
240594

B25B 5/10 (2006.01)
B25B 5/10 (2006.01)
B25B 5/10 (2006.01)
B32B 5/16 (2006.01)
B60B 39/00 (2006.01)
B60B 21/02 (2006.01)
B60B 25/00 (2006.01)
B60B 19/06 (2006.01)
B60B 15/00 (2006.01)
B65D 81/20 (2006.01)
B65D 35/28 (2006.01)
B65D 35/28 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)

240575*
240576*
240577*
240562*
240582
240582*
240582*
240582*
240582*
240595*
240590*
240591*
240562*
240586
240586*

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr	Symbol
patentu
MKP
1

240561
240562
240563
240564
240565
240566
240567
240568
240569
240570
240571
240572
240573

2

C12N 9/18 (2006.01)
C01B 33/12 (2006.01)
A61F 2/18 (2006.01)
C12P 7/62 (2022.01)
C12P 7/62 (2022.01)
C12P 7/62 (2022.01)
C12P 7/62 (2022.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C01B 32/158 (2017.01)
C08L 89/04 (2006.01)
C09K 11/81 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)

	Nr	Symbol
patentu
MKP
1

240574
240575
240576
240577
240578
240579
240580
240581
240582
240583
240584
240585
240586

2

G01M 7/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
G01M 7/02 (2006.01)
A61K 8/69 (2006.01)
G01S 17/06 (2006.01)
H05K 7/14 (2006.01)
G08G 1/07 (2006.01)
B60B 39/00 (2006.01)
F17C 5/06 (2006.01)
E03B 3/24 (2006.01)
C07K 16/30 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
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1

240587
240588
240589
240590
240591
240592
240593

2

F28D 1/04 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
G01N 3/02 (2006.01)
A47K 5/00 (2006.01)
A47K 5/00 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)

1

2

240594
240595
240596
240597
240598
240599
240600

B01F 7/16 (2006.01)
A23C 19/097 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
E21D 15/60 (2006.01)
E21D 15/60 (2006.01)
C12C 3/08 (2006.01)
C09K 8/467 (2006.01)

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 209602 A. Wykreślono: INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN, Poznań, Polska 000849327 Wpisano: MEDICOFARMA BIOTECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 277501658
(11) 219922 A. Wykreślono: LAGUNA FABRYKA OKUĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA,
Gdańsk, Polska 220944400 Wpisano: LAGUNA FABRYKA OKUĆ
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 146860844
(11) 221513 A. Wykreślono: DOW AGROSCIENCES LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 236613 A. Wykreślono: INSTYTUT PODSTAWOWYCH
PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa,
Polska 000326026 Wpisano: SAJKIEWICZ PAWEŁ, Otrębusy, Polska; DENIS PIOTR, Warszawa, Polska; DULNIK JUDYTA, Warszawa, Polska
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2022/01	EP 3702656 B1
2022/02	EP 3703397 B1
2021/49	EP 3705013 B1
2022/01	EP 3705414 B1
2021/50	EP 3707201 B1
2021/51	EP 3710655 B1
2022/01	EP 3711829 B1
2022/01	EP 3713447 B1
2021/49	EP 3713546 B1
2021/52	EP 3713678 B1
2022/01	EP 3714078 B1
2022/10	EP 3715564 B1
2022/01	EP 3716952 B1
2022/01	EP 3717140 B1
2022/03	EP 3717538 B1
2022/01	EP 3718186 B1
2022/05	EP 3718768 B1
2022/01	EP 3720864 B1
2021/46	EP 3724157 B1
2021/51	EP 3724508 B1
2021/44	EP 3727628 B1
2022/08	EP 3727853 B1
2022/04	EP 3727988 B1
2021/43	EP 3728213 B1
2022/02	EP 3728381 B1
2021/51	EP 3731712 B1
2022/03	EP 3732307 B1
2021/51	EP 3732852 B1
2022/03	EP 3733367 B1
2021/45	EP 3733393 B1
2022/06	EP 3733535 B1
2021/52	EP 3738262 B1
2022/03	EP 3738678 B1
2022/04	EP 3739260 B1
2022/07	EP 3740022 B1
2022/03	EP 3740091 B1
2021/49	EP 3743535 B1
2022/09	EP 3746734 B1
2022/07	EP 3747322 B1
2022/02	EP 3748323 B1
2022/02	EP 3749121 B1
2022/08	EP 3752516 B1
2022/02	EP 3753185 B1
2022/08	EP 3753317 B1
2022/01	EP 3753353 B1
2021/46	EP 3755445 B1
2021/49	EP 3755843 B1
2022/01	EP 3764866 B1
2022/06	EP 3765180 B1
2022/02	EP 3765417 B1
2021/52	EP 3767105 B1
2022/12	EP 3767480 B1
2022/02	EP 3768509 B1
2022/04	EP 3768729 B1
2021/50	EP 3772237 B1
2021/51	EP 3772969 B1
2022/01	EP 3774463 B1
2021/49	EP 3774823 B1
2022/02	EP 3775180 B1
2022/02	EP 3781127 B1
2022/03	EP 3781857 B1
2022/13	EP 3782735 B1
2022/01	EP 3785717 B1
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(T3) (97)
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(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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16 02 2022
26 01 2022
05 01 2022
05 01 2022
01 12 2021
12 01 2022
12 01 2022
05 01 2022
01 12 2021
19 01 2022
08 12 2021
29 12 2021
12 01 2022
09 03 2022
10 11 2021
16 02 2022
12 01 2022
12 01 2022

2022/07	EP 3786949 B1
2022/04	EP 3789746 B1
2022/01	EP 3793565 B1
2022/01	EP 3794165 B1
2021/48	EP 3797191 B1
2022/02	EP 3799580 B1
2022/02	EP 3810695 B1
2022/01	EP 3812233 B1
2021/48	EP 3818920 B1
2022/03	EP 3831992 B1
2021/49	EP 3839066 B1
2021/52	EP 3847760 B1
2022/02	EP 3847864 B1
2022/10	EP 3859830 B1
2021/45	EP 3865545 B1
2022/07	EP 3888519 B1
2022/02	EP 3891138 B1
2022/02	EP 3896090 B1

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

1727623
1755821
1790470
1970179
2141032
2154529
2247927
2256263
2412451
2574815
2574817
2576035
2576277
2576317
2576383
2576397
2576417
2576421
2576524
2576548
2576669
2576703
2576705
2576753
2576845
2576858
2576925
2576936
2577046
2577216
2577698
2578076
2578741
2578985
2578993
2579188
2579763
2579866
2579874
2579875

2019 03 16
2019 04 21
2019 11 24
2019 03 14
2019 07 01
2019 06 19
2020 01 22
2019 05 27
2019 07 11
2019 09 06
2019 09 07
2019 05 27
2019 05 16
2019 05 24
2019 05 24
2020 01 14
2019 03 24
2019 05 05
2019 05 24
2019 05 24
2019 05 23
2019 05 24
2019 05 31
2019 05 05
2019 05 19
2019 05 24
2019 03 14
2019 06 01
2019 05 28
2019 10 14
2019 06 07
2019 10 04
2019 10 04
2019 09 26
2019 10 06
2019 10 06
2019 06 08
2019 06 13
2019 06 06
2019 06 06

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

(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)

2579915
2580073
2788989
2790537
2790695
2791253
2791438
2791440
2791674
2792004
2793549
2793862
2793902
2793903
2794085
2794118
2794192
2794271
2794350
2794404
2794473
2794502
2794618
2794666
2794820
2795186
2795224
2796278
2797701

2019 06 14
2019 06 07
2019 12 06
2019 12 09
2019 12 10
2019 12 14
2019 11 22
2019 12 13
2019 12 17
2019 12 14
2019 12 20
2019 12 18
2019 12 11
2019 12 11
2019 11 29
2019 12 21
2019 12 18
2019 12 17
2019 12 12
2019 12 20
2019 12 21
2019 12 13
2019 12 18
2019 12 19
2019 12 17
2019 12 07
2019 12 18
2019 12 18
2019 12 14

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

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) 1646639 A. Wykreślono: NuCana BioMed Limited, Edinburgh, Wielka Brytania Wpisano: NuCana plc, Londyn, Wielka Brytania
(11) 1639611 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 1782131 A. Wykreślono: Static Control Components,
Inc., Sanford, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Apex Semiconductors (USA) Company Limited, Sanford, Stany Zjednoczone
Ameryki
(11) 1893793 A. Wykreślono: Ruredil S.p.A., Milano, Włochy
Wpisano: Ruregold S.r.l., Milano, Włochy
(11) 1893793 A. Wykreślono: Ruregold S.r.l., Milano, Włochy
Wpisano: RURFIM S.r.l., Milano, Włochy
(11) 1893793 A. Wykreślono: RURFIM S.r.l., Milano, Włochy
Wpisano: RUREGOLD S.r.l., Rubbiano di Solignano, Włochy
(11) 1829466 A. Wykreślono: Aladin-Music-Hall Gastronomie
GmbH, Bremen, Niemcy; Linnenbaum, Bernhard, Grasberg, Niemcy
Wpisano: Linnenbaum, Bernhard-Gérard, Grasberg, Niemcy

Nr 18/2022
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(11) 2099851 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2213868 A. Wykreślono: Keihin Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: Hitachi Astemo, Ltd., Hitachinaka, Japonia
(11) 2262506 A. Wykreślono: Alcon Inc., Fribourg, Szwajcaria Wpisano: Novartis AG, Bazylea, Szwajcaria
(11) 2328930 A. Wykreślono: Probiodrug AG, Halle/Saale,
Niemcy Wpisano: Vivoryon Therapeutics N.V., Halle/Saale, Niemcy
(11) 2440504 A. Wykreślono: Ruredil S.p.A., Milano, Włochy
Wpisano: Ruregold S.r.l., Milano, Włochy
(11) 2440504 A. Wykreślono: Ruregold S.r.l., Milano, Włochy
Wpisano: RURFIM S.r.l., Milano, Włochy
(11) 2440504 A. Wykreślono: RURFIM S.r.l., Milano, Włochy
Wpisano: RUREGOLD S.r.l., Rubbiano di Solignano, Włochy
(11) 2426353 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2467158 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim Animal
Health USA Inc., Duluth, Stany Zjednoczone Ameryki; University
Of Georgia Research Foundation, Inc., Athens, Stany Zjednoczone
Ameryki Wpisano: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Duluth,
Stany Zjednoczone Ameryki; University Of Georgia Research Foundation, Inc., Athens, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2415999 A. Wykreślono: Keihin Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: Hitachi Astemo, Ltd., Hitachinaka, Japonia
(11) 2490720 A. Wykreślono: Millennium Pharmaceuticals,
Inc., Cambridge, Stany Zjednoczone Ameryki; Amgen British Columbia, Burnaby, Kanada Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia; Amgen British Columbia, Burnaby,
Kanada
(11) 2347995 A. Wykreślono: Goar Allison & Associates, Inc.,
Tyler, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Fluor Technologies
Corporation, Irving, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2468395 A. Wykreślono: Sulzer Chemtech AG, Winterthur, Szwajcaria Wpisano: Sulzer Management AG, Winterthur,
Szwajcaria
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(11) 2783030 A. Wykreślono: OCV Intellectual Capital, LLC,
Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Owens Corning Intellectual Capital, LLC, Toledo, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2780080 A. Wykreślono: BTL Medical Technologies
s.r.o., Praga, Czechy Wpisano: BTL Healthcare Technologies a.s.,
Praga, Czechy
(11) 2787829 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2604267 A. Wykreślono: Dow AgroSciences, LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2700722 A. Wykreślono: Cibus Europe B.V., Kapelle, Holandia Wpisano: Cibus Europe B.V., Breda, Holandia
(11) 2800113 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2870107 A. Wykreślono: LANXESS Deutschland GmbH,
Köln, Niemcy Wpisano: Brother Group (Hong Kong) Limited, Hong
Kong, Chiny
(11) 2897795 A. Wykreślono: Swissinso SA, Lausanne, Szwajcaria Wpisano: Kromatix SA, Romont, Szwajcaria
(11) 2908987 A. Wykreślono: KRAMPE, Nina Katharina, Münster, Niemcy; KRAMPE, Timothy, Münster, Niemcy Wpisano: KRAMPE NINA KATHARINA, Lane Cove North, Austria; KRAMPE TIMOTHY,
Münster, Niemcy
(11) 2908987 A. Wykreślono: KRAMPE NINA KATHARINA,
Lane Cove North, Austria; KRAMPE TIMOTHY, Münster, Niemcy
Wpisano: composite consult GmbH, Schwerin, Niemcy
(11) 2923040 A. Wykreślono: Drilling Info Inc., Austin, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: Enverus, Inc., Austin, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2934114 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2552706 A. Wykreślono: Oberthur Fiduciaire SAS, Paris,
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire SAS, Paryż, Francja

(11) 2948285 A. Wykreślono: Krallmann Kunststoffverarbeitung GmbH, Hiddenhausen, Niemcy Wpisano: RUCH NOVAPLAST
GmbH, Oberkirch, Niemcy

(11) 2549869 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2943066 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2560645 A. Wykreślono: Syntarga B.V., ED Nijmegen,
Holandia Wpisano: Byondis B.V., Nijmegen, Holandia
(11) 2576558 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3049517 A. Wykreślono: Bayer CropScience NV, Diegem, Belgia; The University Court Of The University of Edinburgh,
Edinburgh, Wielka Brytania Wpisano: BASF SE, Ludwigshafen am
Rhein, Belgia; The University Court Of The University of Edinburgh,
Edinburgh, Wielka Brytania

(11) 2471903 A. Wykreślono: Anthrogenesis Corporation,
Warren, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Celularity Inc., Warren, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3052435 A. Wykreślono: Fulde, Marek, Offenbach,
Niemcy Wpisano: FLD Technologies GmbH, Offenbach am Main,
Niemcy

(11) 2465580 A. Wykreślono: VIIV Healthcare Company, Research Triangle Park, Stany Zjednoczone Ameryki; Shionogi & Co.,
Ltd., Osaka, Japonia Wpisano: Shionogi & Co., Ltd., Osaka, Japonia;
VIIV Healthcare Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3079470 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2573781 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria
(11) 2602802 A. Wykreślono: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden, Szwajcaria

(11) 3082429 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2681227 A. Wykreślono: Nucana Biomed Limited, London, Wielka Brytania Wpisano: NuCana plc, Londyn, Wielka Brytania

(11) 2949658 A. Wykreślono: Dyax Corp., Lexington, Stany
Zjednoczone Ameryki; Bracco Suisse SA, Manno, Szwajcaria Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka, Japonia;
Bracco Suisse SA, Manno, Szwajcaria

(11) 2686310 A. Wykreślono: Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Alkahest, Inc.,
San Carlos, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 3009647 A. Wykreślono: United Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raytheon
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 3137313 A. Wykreślono: Oberthur Fiduciaire SAS, Paris,
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire SAS, Paryż, Francja

(11) 3056203 A. Wykreślono: Syntarga B.V., Nijmegen, Holandia Wpisano: Byondis B.V., Nijmegen, Holandia

(11) 3083089 A. Wykreślono: Poggi, Paul, Clarens, Szwajcaria Wpisano: BLACK ASBESTOS LTD, Valetta, Malta

(11) 3159532 A. Wykreślono: Hitachi Automotive Systems,
Ltd., Hitachinaka, Japonia Wpisano: Hitachi Astemo, Ltd., Hitachinaka, Japonia

(11) 3030033 A. Wykreślono: Sun Patent Trust, New York,
Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Apple Inc., Cupertino, Stany
Zjednoczone Ameryki

(11) 3441607 A. Wykreślono: Hitachi Automotive Systems,
Ltd., Hitachinaka, Japonia Wpisano: Hitachi Astemo, Ltd., Hitachinaka, Japonia

Nr 18/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

15

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 72 528 do nr 72 539)

(Y1) (11) 72532
(41) 2021 09 27
(51) A01D 46/24 (2006.01)
A01D 46/22 (2006.01)
A01D 51/00 (2006.01)
(21) 129063
(22) 2020 03 20
(72) WEREMCZUK ROBERT, Lublin (PL); SKORZYŃSKA JOANNA,
Lublin (PL); WEREMCZUK JÓZEF, Lublin (PL)
(73) WEREMCZUK FMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedrzwica Duża (PL)
(54) Urządzenie do zbioru jabłek w worki BIG-BAG
(Y1) (11) 72531
(41) 2021 10 25
(51) A01M 29/06 (2011.01)
A01M 29/00 (2011.01)
(21) 129128
(22) 2020 04 23
(72) BOBER KRZYSZTOF, Dzierżoniów (PL)
(73) BOBER KRZYSZTOF, Dzierżoniów (PL)
(54) Urządzenie do odstraszania ptaków
(Y1) (11) 72530
(41) 2021 08 30
(51) A01M 29/30 (2011.01)
A01K 3/00 (2006.01)
E04H 17/14 (2006.01)

E01F 13/00 (2006.01)
A01G 13/10 (2006.01)
(21) 128984
(22) 2020 02 25
(72) FRIBEL MICHAŁ, Siedlec (PL)
(73) FR-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(54) Ogrodzenie ochronno-naprowadzające dla płazów
(Y1) (11) 72534
(41) 2021 07 19
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
(21) 129514
(22) 2020 10 07
(72) MAJOR IZABELA, Częstochowa (PL); MAJOR MACIEJ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Belka do stropów ze środnikiem
(Y1) (11) 72535
(41) 2021 07 19
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
(21) 129515
(22) 2020 10 07
(72) MAJOR IZABELA, Częstochowa (PL); MAJOR MACIEJ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Belka stropowa ze środnikiem drewnianym
(Y1) (11) 72536
(41) 2021 07 19
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
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E04C 3/292 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
(21) 129516
(22) 2020 10 07
(72) MAJOR IZABELA, Częstochowa (PL); MAJOR MACIEJ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Belka do stropów ze środnikiem drewnianym
(Y1) (11) 72537
(41) 2021 07 19
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
(21) 129519
(22) 2020 10 07
(72) MAJOR IZABELA, Częstochowa (PL); MAJOR MACIEJ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Belka do budowy stropów
(Y1) (11) 72538
(41) 2021 07 19
(51) E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
(21) 129520
(22) 2020 10 07
(72) MAJOR IZABELA, Częstochowa (PL); MAJOR MACIEJ,
Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Belka do budowy stropów międzykondygnacyjnych
(Y1) (11) 72539
(41) 2019 04 08
(51) E04D 13/18 (2018.01)
F24S 20/67 (2018.01)
H02S 30/10 (2014.01)
(21) 127663
(22) 2018 09 24
(30) PÚV 50099-2017 2017 09 29	SK
(72) ROVNAN JAROSLAV, Svederník (SK)
(73)	ARTCO, s.r.o., Žilina (SK)
(54) Pokrycie dachowe fotowoltaiczne
(11) 72528
(41) 2018 05 07
F16F 15/00 (2006.01)
126479
(22) 2017 07 14
2016/15696
2016 11 03
TR
2017/05541
2017 04 13
TR
(72)	ARSLAN GIZEM, Gulbahce (TR); KASABA MUZAFFER,
Manisa (TR)
(73) TIRSAN KARDAN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Manisa (TR)
(54) Tłumik hałasu dla wału Cardana
(Y1)
(51)
(21)
(30)

(Y1) (11) 72533
(41) 2022 02 07
(51) F16K 17/04 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)
F16K 25/00 (2006.01)
(21) 129383
(22) 2020 08 03
(72) DIEDERICHS RYSZARD, Katowice (PL); NYCZ BARTŁOMIEJ,
Tarnowskie Góry (PL); WÓJCIK KRZYSZTOF, Bieruń (PL);
PYKA STANISŁAW, Bieruń (PL)

(73) CENTRUM HYDRAULIKI DOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(54) Zawór przelewowy jednostopniowy
(Y1) (11) 72529
(41) 2021 09 13
(51) G07F 11/50 (2006.01)
(21) 129039
(22) 2020 03 11
(72) KNIOCH MICHAŁ, Środa Wielkopolska (PL)
(73) KNIOCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Zespół wydawczy zniczomatu

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

	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A01D 46/24 (2006.01)
A01D 46/22 (2006.01)
A01D 51/00 (2006.01)
A01G 13/10 (2006.01)
A01K 3/00 (2006.01)
A01M 29/06 (2011.01)
A01M 29/00 (2011.01)
A01M 29/30 (2011.01)
E01F 13/00 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
E04B 5/12 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)

72532
72532*
72532*
72530*
72530*
72531
72531*
72530
72530*
72534*
72535*
72536*
72537*
72538*
72534
72534*
72534*
72535
72535*

E04C 3/292 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/29 (2006.01)
E04C 3/292 (2006.01)
E04D 13/18 (2018.01)
E04H 17/14 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)
F16F 15/00 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)
F16K 25/00 (2006.01)
F24S 20/67 (2018.01)
G07F 11/50 (2006.01)
H02S 30/10 (2014.01)

72535*
72536
72536*
72536*
72537
72537*
72537*
72538
72538*
72538*
72539
72530*
72533*
72528
72533
72533*
72539*
72529
72539*

* 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

72528
72529
72530
72531
72532
72533

F16F 15/00 (2006.01)
G07F 11/50 (2006.01)
A01M 29/30 (2011.01)
A01M 29/06 (2011.01)
A01D 46/24 (2006.01)
F16K 17/04 (2006.01)

72534
72535
72536
72537
72538
72539

2

E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04C 3/12 (2006.01)
E04D 13/18 (2018.01)
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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
Udzielone prawa
(od nr 27 881 do nr 27 894)

(51) 14-03
(11) 27881
(22) 2022 03 14
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,
M. FREDRYCH, Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania
(55)

(51) 14-03
(11) 27883
(22) 2022 03 14
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,
M. FREDRYCH, Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania
(55)

(21) 30626

(21) 30624

(51) 12-06
(11) 27884
(22) 2021 11 24
(21) 30331
(73) ULTRAHINGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(72) PIETKIEWICZ PIOTR JAN, PIETKIEWICZ ADAM JERZY
(54) Przegub
(55)

(51) 14-03
(11) 27882
(22) 2022 03 14
(73) PROXIMA SPÓŁKA JAWNA W. M. FREDRYCH,
M. FREDRYCH, Toruń (PL)
(72) FREDRYCH WITOLD MICHAŁ
(54) Piloty zdalnego sterowania
(55)

(21) 30625
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09-03
(11) 27885
(22) 2022 01 24
RURARZ PIOTR EVOPRESS, Częstochowa (PL)
RURARZ PIOTR
Pudełko prezentowe

(21) 30475

(51) 19-02
(11) 27886
(22) 2021 11 30
(21) 30343
(73) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICHPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Poznań (PL)
(72) BUJNOWICZ KRZYSZTOF, ROJEWSKI SZYMON
(54) Pudełko na kartki biurowe
(55)

(51) 19-08
(11) 27887
(22) 2022 01 21
(73) MARPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(72) CALLEJA SERGIO
(54)	Etykieta
(55)

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

32-00
(11) 27888
(22) 2022 01 25
WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa (PL)
WALASZCZYK SEBASTIAN
Wzór graficzny

(21) 30472

(21) 30481

(51) 06-06
(11) 27889
(22) 2022 01 25
(21) 30485
(73) FMHOFFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Działdowo (PL)
(72) DOBIES SZYMON
(54) Front meblowy
(55)

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

32-00
(11) 27890
(22) 2021 12 23
(21) 30408
URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki (PL)
URBAN TOMASZ
Znak graficzny

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

32-00
(11) 27891
(22) 2021 12 23
(21) 30409
URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki (PL)
URBAN TOMASZ
Znak graficzny

(51) 30-11
(11) 27892
(22) 2021 11 23
(73)	NOGA ADAM, Kraków (PL)
(72)	NOGA ADAM
(54)	Łopatka do zakopywania psich odchodów
(55)

(21) 30329

(51) 32-00
(11) 27893
(22) 2021 02 18
(73)	GALICJANKA RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Powroźnik (PL)

(21) 29396

Nr 18/2022
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(72) KOWALIK ADAM, PAWLICKA AGATA
(54) Motyw zdobniczy etykiety
(55)
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(11) 17290 A. Wykreślono: B & P ENGINEERING Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P
ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeworsk, Polska 651543185
(11) 17291 A. Wykreślono: B & P ENGINEERING Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P
ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeworsk, Polska 651543185
(11) 17522 A. Wykreślono: CIESIELSKI CEZARY LIZEL WYTWÓRNIA ELEMENTÓW POLIESTROWO-SZKLANYCH, Kębłowo,Polska 970155869 Wpisano: MAY WALDEMAR, Kębłowo, Polska
(11) 18546 A. Wykreślono: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 Wpisano: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090

(51) 26-01
(11) 27894
(22) 2021 12 15
(21) 30387
(73) MAŃKA GRAŻYNA P.P.H.U. GRAŻYNA, Częstochowa (PL)
(72) MAŃKA GRAŻYNA
(54)	Nakładka na znicz
(55)

(11) 18693 A. Wykreślono: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505 Wpisano: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica
Czeszycka, Polska 020182505
(11) 18694 A. Wykreślono: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505 Wpisano: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica
Czeszycka, Polska 020182505
(11) 19305 A. Wykreślono: B&P ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P ENGINEERING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk,
Polska651543185
(11) 22095 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO SWORD PIŁY
TAŚMOWE, ROMAN WÓJCIK, Gdynia, Polska 190905819 Wpisano:
SWORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia,Polska 365951468

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) 14321 A. Wykreślono: B & P ENGINEERING Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P
ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeworsk, Polska 651543185
(11) 17289 A. Wykreślono: B & P ENGINEERING Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Przeworsk, Polska 651543185 Wpisano: B&P
ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przeworsk, Polska 651543185

(11) 23140 A. Wykreślono: BIKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, Polska 364546932 Wpisano: BIKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory, Polska 364546932
(11) 23554 A. Wykreślono: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505 Wpisano: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica
Czeszycka, Polska 020182505
(11) 25106 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROGER PUBLISHING
WÓJCICCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271
(11) 25107 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROGER PUBLISHING
WÓJCICCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271
(11) 25108 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROGER PUBLISHING
WÓJCICCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271
(11) 25109 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROGER PUBLISHING
WÓJCICCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271
(11) 26980 A. Wykreślono: FILIPOWICZ WITOLD PHARMACY
LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659 Wpisano:FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, Polska
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE

kach, Żłobki dla dzieci, Żłobki i ośrodki opieki dziennej, Żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, Usługi w zakresie
żłobków, 45 Opieka nad dziećmi pod nieobecność rodziców.

Udzielone prawa
(od nr 350 576 do nr 350 700)

(111) 350577
(220) 2021 08 12
(210) 532620
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) JBB INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MentalPower
(540)

(111) 350576
(220) 2021 08 22
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) RAŹNIAK MARTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŻŁOBEK ALA KOALA
(540)

(210) 532969

(531) 02.09.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Szkolenia biznesowe, Szkolenia sportowe, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Kursy samoświadomości [szkolenia], Trening rozwoju osobistego, Kursy w zakresie
rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego.

(591) czarny, szary, biały, różowy, zielony, pomarańczowy,
niebieski, czerwony, ciemnoniebieski, fioletowy, brązowy
(531) 03.01.14, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 28 Przyrządy do zabawy do użytku w przedszkolach
i żłobkach, 41 Edukacja przedszkolna, 43 Opieka nad dziećmi w żłob-

(111) 350578
(220) 2021 08 11
(210) 532579
(151) 2022 01 31
(441) 2021 10 11
(732) KONSTAŃCZAK ARKADIUSZ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SHADOWGUN
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Publikacje elektroniczne zawierające gry, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Aplikacje do pobrania
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na smartfony, Aplikacje komputerowe do pobrania, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie do aplikacji Internetowych, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, 41 Gry oferowane on-line (w sieci informatycznej), Gry oferowane w systemie on-line z sieci komputerowej,
Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy
mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet.

(111) 350579
(220) 2021 04 30
(210) 528339
(151) 2021 11 08
(441) 2021 07 19
(732)	LA ROSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LaRose care
(540)

(591) czarny, różowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: kosmetyki, zestawy kosmetyczne, zestawy kosmetyków, kosmetyki dla zwierząt, odżywki do włosów, preparaty do stylizacji włosów, preparaty do kręcenia
włosów, neutralizatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania
włosów, lakiery do włosów, szampony, suche szampony, szampony dla
zwierząt domowych, farby do włosów, pianki kosmetyczne, kosmetyki
upiększające, brokat do użytku jako kosmetyk, kosmetyki do ust, szminki, pomadki do ust, błyszczyki do ust, kredki do ust, pomady do celów
kosmetycznych, ołówki [kredki] kosmetyczne, róże do policzków, bronzery, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs, odżywki do rzęs,
eyelinery, korektory kosmetyczne, cienie do powiek, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, kremy kosmetyczne
do ciała, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do twarzy,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, pasty do zębów, środki
do czyszczenia zębów, żele do wybielania zębów, paski do wybielania
zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, mydła w płynie, perfumy, środki
perfumeryjne, piżmo [perfumeria], perfumowane wody toaletowe, olejki kosmetyczne, olejki eteryczne, olejki mineralne, olejki do ciała, olejki
do rąk, olejki do twarzy, olejki do włosów, esencje eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne], farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, wosk do depilacji, wosk szewski, dezodoranty, dezodoranty
dla ludzi i zwierząt, drewno zapachowe, preparaty do usuwania farby,
mydło do golenia, preparaty do golenia, kadzidełka, sole wybielające,
sody wybielające, sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, kule
do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, masła, kremy,
emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do rąk, masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele
do twarzy, balsamy, inne niż do celów medycznych, peelingi do skóry,
peelingi do ciała, peelingi do twarzy, Usługi sprzedaży następujących
towarów: peelingi do rąk, płyny do pielęgnacji ciała, płyny do pielęgnacji rąk, płyny do pielęgnacji twarzy, płyny do pielęgnacji włosów,
oliwka do ciała, oliwka do rąk, oliwka do twarzy, oliwki do włosów, kleje
do przymocowywania sztucznych włosów, maski kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, maski kosmetyczne do ciała, maski kosmetyczne
do rąk, maski kosmetyczne do twarzy, maski kosmetyczne do włosów,
preparaty kosmetyczne do odchudzania, lakiery do paznokci, odżywki
do paznokci, preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, środki do usuwania lakierów, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do paznokci,
sztuczne rzęsy, lotiony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, bibułki z pudrem do twarzy, podkłady kosmetyczne do twarzy, fluidy do makijażu, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, serum do ciała, serum do rąk, serum do twarzy, serum
do włosów, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów
perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, płyny
po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], preparaty kosmetyczne
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do wyszczuplania, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, kosmetyki
brązująco-opalizujące, kosmetyki do samoopalania, preparaty do opalania, preparaty przyspieszające opalanie, preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny, preparaty blokujące promieniowanie słoneczne,
preparaty po opalaniu, mgiełki do ciała, rajstopy w sprayu [kosmetyki],
preparaty kąpielowe do celów higienicznych, pumeks, talk kosmetyczny, tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona
do celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, preparaty
toaletowe, olejek migdałowy, mydło migdałowe, mleczko migdałowe
do celów kosmetycznych, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, bursztyn [wyroby perfumeryjne], aromaty, preparaty ściągające
do celów kosmetycznych, Usługi sprzedaży następujących towarów:
środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych, korund [materiał ścierny], barwniki kosmetyczne, pasty do skór, mydło dezodoryzujące, tlenek glinu [materiał ścierny], olejki eteryczne z drzewa
cedrowego, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwiatowe [perfumy],
płukanki do oczu, nie do celów medycznych, rzęsy sztuczne, preparaty
do odymiania [perfumy], preparaty odżywcze do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, olejek
jaśminowy, lakiery (środki do usuwania-), olejek lawendowy, preparaty
do wybielania skóry zwierzęcej, środki do konserwacji skóry [pasty], etui
na szminkę, balsamy do celów kosmetycznych, kosmetyki do makijażu, puder do twarzy, esencja mięty [olejek eteryczny], wosk do wąsów,
zmywacze do paznokci, olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki toaletowe, preparaty do odbarwiania, preparaty
fitokosmetyczne, chusteczki higieniczne i kosmetyczne impregnowane
środkami do oczyszczania, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, wstępnie zwilżone lub impregnowane waciki, olejek różany, pasta
do podłogi, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do prania i zmywania naczyń stołowych, środki do zmiękczania
tkanin podczas prania, krochmal pralniczy, preparaty do wywabiania
plam, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
olejki eteryczne jako substancje zapachowe do prania.

(111) 350580
(220) 2021 06 28
(210) 530832
(151) 2021 11 04
(441) 2021 07 19
(732)	GERASIK TOMASZ WOOD STORIES, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOOD Stories
(540)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.05
(510), (511) 9 Etui na telefony komórkowe, Futerały na telefony komórkowe, Futerały dopasowane do telefonów komórkowych, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki baterii do użytku
z telefonami, Ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku w pojazdach, Przewody USB do telefonów komórkowych, Stacje dokujące
do telefonów komórkowych, Stojaki dostosowane do telefonów komórkowych, Ładowarki do smartfonów, Ładowarki bezprzewodowe,
Ładowarki sieciowe, Ładowarki USB, Szybkie ładowarki do urządzeń
mobilnych, 20 Obudowy drewniane [meble] do urządzeń i aparatury
elektronicznej, Meble drewniane, Meble domowe wykonane z drewna, Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, Komputerowe stanowiska pracy [meble], Meble
ogrodowe drewniane, Stojaki na telefony [meble], Zewnętrzne meble,
37 Ładowanie baterii telefonów komórkowych.
(111) 350581
(220) 2021 07 19
(210) 531788
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) matopat kids zoo
(510), (511) 5 Plastry.
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(111) 350582
(220) 2021 07 19
(210) 531789
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) matopat optimed junior
(510), (511) 5 Plastry.

(111) 350585
(220) 2021 09 08
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) OPEN MARKETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzyrzec Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Grupa Omni
(540)

(210) 533717

(111) 350583
(220) 2021 07 21
(210) 531805
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732)	NEOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) X-NEO
(510), (511) 9 Mikrofony, torby do laptopów, klawiatury do komputerów, podkładki pod myszy, myszki komputerowe, głośniki komputerowe, słuchawki gamingowe.
(111) 350584
(220) 2021 08 23
(151) 2022 01 03
(441) 2021 09 13
(732) FORYSIAK DAWID, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOOVIN INTERIORS
(540)

(210) 533099

(531) 26.05.03, 26.05.04, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 42 Projektowanie wnętrz komercyjnych, Projektowanie
wnętrz budynków, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, Planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów,
Projektowanie dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble [projektowanie wnętrz], Doradztwo związane
z wyborem tkanin dekoracyjnych [projektowanie wnętrz], Doradztwo
w zakresie doboru zasłon [projektowanie wnętrz], Usługi projektowe
dotyczące nieruchomości mieszkalnych, Usługi w zakresie planowania
osiedli mieszkaniowych, Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, Usługi architektury wnętrz, Usługi projektowania wnętrz
budynków, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Profesjonalne
doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz sklepów, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz,
Usługi w zakresie projektowania wnętrz butików, Usługi w zakresie
architektury i projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz biurowych, Usługi w zakresie projektowania wystroju
wnętrz domowych, Usługi w zakresie projektowania dotyczące wnętrz
sklepów, Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz statków,
Świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, Usługi
projektowania wnętrz uwzględniające zasady feng shui, Świadczenie
usług w zakresie projektowania wnętrz samochodów, Usługi informacyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów
projektowania wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz
usługi informacyjne i doradcze w tym zakresie, Usługi informacyjne
dotyczące harmonizacji kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, Udostępnianie strony internetowej z informacjami
w dziedzinie aranżacji wnętrz, Usługi w zakresie projektowania wnętrz
dla branży detalicznej, Architektura, Usługi architektoniczne, Projektowanie architektoniczne, Badania dotyczące architektury, Profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, Usługi doradcze z zakresu architektury, Usługi architektoniczne i inżynieryjne, Usługi projektowania
dotyczące architektury, Usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
Przygotowywanie projektu architektonicznego, Usługi architektoniczne i planowania urbanistycznego, Przygotowywanie raportów architektonicznych, Badania architektoniczne, Przygotowywanie planów
architektonicznych, Zarządzanie projektami architektonicznymi.

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.06, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi konsultingowe związane z personelem, Usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości
podatkowej, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji
reklamowych, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze i konsultingowe
w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich, Analiza marketingowa nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie
nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, 36 Wycena nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Finansowanie nieruchomości,
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Usługi konsultingu
finansowego, Finansowe usługi konsultingowe, Usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, Doradztwo finansowe i usługi
konsultingu finansowego, Informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, Agencje nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami,
Usługi kredytowania nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Zarządzanie
portfelem nieruchomości, Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości], Wyceny finansowe
nieruchomości, Ocena nieruchomości [wycena], Usługi zarządzania
nieruchomościami, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Udzielanie
informacji dotyczących nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych,
Usługi finansowania zakupu nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości,
Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Wyceny finansowe
nieruchomości dzierżawionych, Usługi ubezpieczeniowe dotyczące
nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Ocena i wycena nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi
finansowe dotyczące własności nieruchomości, Usługi finansowe
w zakresie nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu
nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, Usługi zarządzania
nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, Usługi ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości krytych strzechą, Usługi agencji
nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Doradztwo finan-
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sowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Usługi agencji
nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości
mieszkaniowe, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży
i wynajmu budynków, Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizje, Usługi w zakresie porozumień dotyczących
nieruchomości [usługi finansowe], Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie
informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, Usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków, Usługi wykazów nieruchomości związanych
z wynajmem domów i mieszkań, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek
nieruchomy, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Organizowanie ubezpieczeń, Ubezpieczenia samochodowe, Ubezpieczenia hipoteczne,
Organizowanie kredytów, Pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, Pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów hipotecznych, Pożyczki
hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi finansowe.

(111) 350586
(220) 2021 09 20
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 11
(732)	GŁYDZIAK PIOTR JUSTART, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUSTART
(540)

(210) 534142

(531) 27.05.01, 26.11.03
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne,
Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania,
Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery
i demagnetyzery, Sprzęt do nurkowania, Urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii
elektrycznej, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne,
wzmacniacze i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje
i dane, Aparaty do nurkowania, Przyrządy do nurkowania, 19 Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej
klasie, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Asfalt, smoła i bitumy, Drewno i sztuczne drewno, Kamień, skała, glina i minerały, Gotowe kamienie brukowe, Grys, Masy szpachlowe, Osłony pancerne, niemetalowe, Smoła, pak, bitumy i asfalt, Opancerzenie z płyt,
niemetalowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Wydobywanie surowców naturalnych, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, Instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, Instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, Konserwacja i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa mebli, Usługi szklarskie,
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wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Budowa elektrowni falowych, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne
basenów, Czyszczenie higieniczne obiektów ruchomych, Czyszczenie higieniczne wanien, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli,
Czyszczenie pojemników do przechowywania, Czyszczenie pokryć
podłogowych, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie pomników, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Czyszczenie żaluzji,
Dezynfekcja zastawy stołowej, Informacja o naprawach, Instalacja
aktywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja aparatury medycznej, Instalacja betonowych systemów formujących, Instalacja chłodziarek (zamrażarek), Instalacja ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego,
Instalacja i naprawa sprzętu ochrony przeciwpowodziowej, Instalacja
izolacji na murach szczelinowych, Instalacja izolacji rur, Instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, Instalacja, konserwacja i naprawa
sprzętu kuchennego, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń
do nadawania, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń i przyrządów medycznych, Instalacja konstrukcji o wysokiej wytrzymałości
na rozciąganie, Instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy
handlowe, Instalacja maszyn, Instalacja maszyn biurowych, Instalacja
maszyn przemysłowych, Instalacja materiałów izolacyjnych, Instalacja mebli, Instalacja mebli w sklepach, Instalacja, naprawa i konserwacja kondensatorów pary, Instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń skraplających, Instalacja, naprawa i konserwacja chłodnic
do silników, Instalacja, naprawa i konserwacja rur kotłowych, Instalacja, naprawa i konserwacja obiektów i sprzętu pomieszczeń czystych, Instalacja narzędzi na placach budowy, Instalacja odgromników, Instalacja ogniw i modułów fotowoltaicznych, Instalacja
ogrzewania wykorzystującego efekt prądów naskórkowych, Instalacja osłon przeciwsłonecznych, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja pieców przemysłowych, Instalacja piwnicznych
produktów wodoodpornych, Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Instalacja sprzętu
audiowizualnego, Instalacja sprzętu do automatyki budynkowej, Instalacja sprzętu do prania i kuchennego, Instalacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samochodach, Instalacja sprzętu hydraulicznego, Instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa,
Instalacja stoisk przeznaczonych na wystawy, Instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, Instalacja systemów ochrony przed piorunami, Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Instalacja systemów oprzyrządowania, Instalacja
systemów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, Instalacja systemów
paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w budynkach
mieszkalnych, Instalacja systemów paneli słonecznych zasilanych
energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, Instalacja systemów telewizji przemysłowej, Instalacja systemów tłumienia ognia,
Instalacja systemów zarządzania ruchem, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu,
Instalacja urządzeń oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na targi handlowe, Instalowanie konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalowanie kotw
wbijanych do ziemi, Instalowanie linii transmisyjnych, Instalowanie
mebli na wymiar, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych,
Instalowanie odbiorników radiowych, Instalowanie osprzętu i akcesoriów w pomieszczeniach mieszkalnych, Instalowanie paneli kolorowych na fasadach budynków, Instalowanie powłok ognioodpornych, Instalowanie rynien, Instalowanie stanowisk do przemówień
konferencyjnych, Instalowanie stoisk targowych, Instalowanie symulatorów pojazdów, Instalowanie systemów łącznościowych pracujących na częstotliwości radiowej, Instalowanie systemów odkurzania
centralnego, Instalowanie systemów telewizji kablowych, Instalowanie systemów zasilanych energią słoneczną, Instalowanie ulicznych
afiszy informacyjnych, Instalowanie ulicznych obiektów publicznego
użytku, Instalowanie urządzeń biurowych, Instalowanie urządzeń
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elektrycznych, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom,
Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, Instalowanie wykładzin rurowych w przejściach, Instalowanie wyposażenia budynków,
Instalowanie wyposażenia kuchennego, Instalowanie zabezpieczeń
przed przeciągami na oknach otwieranych pionowo, Instalowanie
zasuw, Instalowanie zintegrowanych sieci radiowych, Kładzenie dywanów, Konserwacja akwariów, Konserwacja basenów, Konserwacja
dachów, Konserwacja elektrycznych systemów handlowych, Konserwacja i naprawa bram, Konserwacja i naprawa dotyczące automatów
do zamykania drzwi, Konserwacja i naprawa dźwigów, Konserwacja
i naprawa elektrycznych systemów uziemienia, Konserwacja i naprawa instalacji drzwi automatycznych, Konserwacja i naprawa instalacji
do przechowywania, Konserwacja i naprawa instalacji bezpieczeństwa, Konserwacja i naprawa podłóg, Konserwacja i naprawa systemów kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów fizycznej
kontroli dostępu, Konserwacja i naprawa systemów wykrywania pożaru, Konserwacja i naprawa szlabanów automatycznych, Konserwacja i naprawy budynków, Konserwacja i odnowa dzieł sztuki, Konserwacja maszyn biurowych, Konserwacja maszyn przemysłowych,
Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja nieruchomości, Konserwacja obiektów inżynierii
wodno-lądowej obejmująca wykorzystywanie dyszy ciśnieniowych
do wystrzeliwania wody zawierającej materiały ścierne, Konserwacja
podłóg drewnianych, Konserwacja podłóg laminowanych, Konserwacja podłóg z imitacji drewna, Konserwacja przewodów, Konserwacja, serwis i naprawa urządzeń gospodarstwa domowego i kuchennych, Konserwacja sprzętu stosowanego w usługach cateringowych,
Konserwacja urządzeń automatycznych, Konserwacja urządzeń biurowych, Konserwacja znaków, Lakierowanie, Lakierowanie desek,
Lakierowanie materiałów z kartonu, Malowanie, Malowanie i lakierowanie, Malowanie lub naprawa znaków, Malowanie metalowych powierzchni w celu zapobiegania korozji, Malowanie natryskowe, Malowanie natryskowe metali, Malowanie pasów na nawierzchni,
Malowanie powierzchni budynków, Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie znaków, Montaż belkowania
dachu, Montaż bram, Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż
grillów, Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Montaż
i instalacja instalacji maszynowych, Montaż i instalacja konstrukcji
budynków, Montaż i instalacja półek, Montaż instalacji na placach
budowy, Montaż instalacji przemysłowych, Montaż i instalowanie
systemów przechowywania, Montaż ogrodzeń, Montaż okładziny
zewnętrznych ścian budynku, Montaż okuć do drzwi, Montaż paneli
gipsowych, Montaż płyt ściennych, Montaż podłóg drewnianych,
Montaż podłóg laminowanych, Montaż podłóg podniesionych, Montaż podłóg z imitacji drewna, Montaż półpięter, Montaż produktów
odlewniczych, Montaż rusztowań, Montaż ścian działowych kartonowo-gipsowych, Montaż sprzętu kateringowego, Montaż stojaków
i półek, Montaż szafek kuchennych, Montaż tymczasowych barierek,
Montaż tymczasowych ogrodzeń, Montaż zestawów półek, Nadawanie faktury sufitom lub ścianom, Nakładanie antypoślizgowych podłogowych warstw uszczelniających, Nakładanie faktur na sufity, Nakładanie farb ochronnych na drewno, Nakładanie farby w sprayu,
Nakładanie jastrychów, Nakładanie osłon na światłowody, Nakładanie osłon na kable, Nakładanie pokryć powierzchniowych, Nakładanie powłok antygraffiti, Nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień,
Nakładanie powłok w celu naprawy ścian, Nakładanie wodoodpornych wykładzin, Nakładanie powłok w tunelach, Nakładanie wylewki
posadzkowej, Naprawa artykułów z żelaza, Naprawa dachów, Naprawa dźwigów, Naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, Naprawa i konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, Naprawa i konserwacja maszyn do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja
maszyn do budowy dróg, Naprawa i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, Naprawa i konserwacja narzędzi ogrodniczych, Naprawa i konserwacja osi i części do nich, Naprawa i konserwacja pras do przetwarzania metali, Naprawa
i konserwacja projektorów filmowych, Naprawa i konserwacja przekładni zębatych, Naprawa i konserwacja rusztowań budowlanych
oraz platform budowlanych, Naprawa i konserwacja sprzętu kempingowego, Naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, Naprawa
i konserwacja sprzętu do robót ziemnych, Naprawa i konserwacja
sprzętu sportowego i do fitnessu, Naprawa i konserwacja urządzeń
multimedialnych, Naprawa i konserwacja urządzeń fotograficznych,
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych, Naprawa i konser-

wacja zabawek, Naprawa i renowacja artykułów gospodarstwa domowego, Naprawa i renowacja mebli, Naprawa instalacji do użytku
w produkcji metalu, przetwarzaniu metalu i obróbce metalu, Naprawa kontenerów transportowych, Naprawa lub konserwacja automatów sprzedających, Naprawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, Naprawa lub konserwacja elektrycznych
urządzeń i instalacji do gotowania, Naprawa lub konserwacja konsumenckich urządzeń elektrycznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, Naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń rozrywkowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do produkcji fornirów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do produkcji sklejki, Naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, Naprawa lub konserwacja szyldów, Naprawa lub konserwacja
urządzeń do parkowania rowerów, Naprawa maszyn, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn budowlanych i sprzętu budowlanego, Naprawa maszyn i sprzętu do obróbki metali, Naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, Naprawa maszyn przemysłowych, Naprawa
narzędzi, Naprawa niewielkich artykułów metalowych, Naprawa
ogrodzeń, Naprawa ościeżnic drzwiowych, Naprawa płytek, Naprawa podłóg drewnianych, Naprawa podłóg laminowanych, Naprawa
podłóg z imitacji drewna, Naprawa pokryć podłogowych, Naprawa
rusztowań, Naprawa szyldów, Naprawa systemów stereo, Naprawa
telewizorów, Naprawa wyposażenia sklepów, Naprawa wyrobów jubilerskich, Naprawcze roboty budowlane, Naprawy betonu, Naprawy elementów betonowych, Nitowanie, Obróbka przeciwkorozyjna,
Odnawianie kuchni, Odnawianie maszyn przemysłowych, Odnawianie wnętrz budynków, Odnowa maszyn i silników zużytych lub częściowo zniszczonych, Odnowa, naprawa i konserwacja mebli, Piaskowanie podłóg, Polerowanie betonu, Polerowanie (czyszczenie),
Polerowanie i nadawanie połysku, Powlekanie betonu, Powlekanie
jako usługa malowania, Powlekanie murów, Powlekanie przewodów,
Powlekanie rur, Przegląd maszyn, Przegląd silników, Przekształcanie
pomieszczeń sklepowych, Remont maszyn, Remont nieruchomości,
Renowacja betonu, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja
maszyn, Renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji
elektrycznej, Renowacja pomieszczeń sprzedaży detalicznej, Renowacja punktów sprzedaży detalicznej, Renowacja wnętrz pomieszczeń handlowych, Rozbiórka rusztowań, Serwis elektrycznych urządzeń konsumenckich, Serwis i naprawa urządzeń do podnoszenia,
Serwis i naprawa platform roboczych unoszących, Serwis maszyn
i urządzeń produkcyjnych, Serwis urządzeń elektronicznych, Serwis
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Spoinowanie murów,
Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie nieruchomości, Stawianie szyldów, Stawianie tablic reklamowych, Stawianie tablic wystawowych, Stawianie tymczasowych siedzeń, Stawianie trybun, Stawianie znaków, Stolarstwo jako usługa naprawy,
Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udzielanie informacji dotyczących restauracji mebli, Udzielanie informacji, porad i konsultacji
na temat czyszczenia, Udzielanie informacji związanych z usługami
polerowania podłóg, Udzielanie informacji związanych z naprawą
lub konserwacją maszyn i urządzeń budowlanych, Usługi doradcze
w zakresie projektów obróbki powierzchni, Usługi doradcze związane z instalacją mocowań, Usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu automatyki budynkowej, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne i szklarskie, Usługi informacyjne dotyczące renowacji budynków, Usługi informacyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, Usługi informacyjne związane z instalacją systemów
zabezpieczających, Usługi instalacji dachów, Usługi instalacji maszyn, Usługi izolacyjne, Usługi konserwacji maszyn, Usługi konserwacji podłóg, Usługi malowania dekoracyjnego, Usługi malarskie, Usługi modernizacji i przekształcania maszyn, Usługi montażowe
rusztowań budowlanych, Usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, Usługi naprawcze w zakresie pokryć ścian, Usługi naprawcze
w zakresie elektronicznego sprzętu biznesowego, Usługi naprawcze
w zakresie pokryć schodów, Usługi stolarskie jako naprawa konstrukcji drewnianych, Usługi stawiania znaków, Usługi sprzątania miejsc
popełnienia przestępstw, Usługi uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie montażu
rusztowań, Wznoszenie tymczasowych konstrukcji przeznaczonych
na imprezy na świeżym powietrzu, Wznoszenie rusztowań do celów
budowlanych i konstrukcyjnych, Wyposażanie wnętrz pomieszczeń
firmowych, Wyposażanie wnętrz biur, Wymiana świateł, Usługi za-
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bezpieczania przed korozją, Usługi wykonawców w zakresie płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi wykonawców
instalacji elektrycznych, Usługi w zakresie stawiania ogrodzeń, Usługi w zakresie powlekania podłóg, Eliminacja zakłóceń w instalacjach
elektrycznych, Naprawa urządzeń oświetleniowych, Konserwacja
i naprawa silników, Naprawa elementów silników, Udzielanie informacji związanych z instalacją urządzeń elektrycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i narzędzi
do obróbki metali, Naprawa urządzeń elektrycznych, Przebudowa
trzpieni obrotowych, 40 Wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, Obróbka tekstyliów, skóry i futer, Recykling i uzdatnianie odpadów, Antykorozyjna obróbka części metalowych, Apreturowanie
papieru, Barwienie, Barwienie metali z wyłączeniem malowania, Barwienie szyb poprzez pokrywanie ich powierzchni, Barwienie tafli
szklanych poprzez obróbkę powierzchni, Blacharstwo, Chromowanie, Cięcie metalu, Cięcie zasłon, Cieplna obróbka metali, Drukowanie 3D, Formowanie materiałów z tworzyw sztucznych, Formowanie
metali na zimno, Frezowanie, Galwanizacja, Grawerowanie, Heblowanie [tartak], Impregnacja ogniochronna istniejących budynków,
Informacje o obróbce materiałów, Konserwacja drewna z wyłączeniem malowania, Konserwowanie drewna, Kowalstwo, Kształtowanie elementów metalowych, Kucie, Kucie metali, Laminowanie, Laminowanie drewna, Laminowanie papieru, Laminowanie płyt,
Laminowanie płytek metalowych, Laminowanie substytutów drewna, Laminowanie tworzyw sztucznych, Lutowanie, Metalizacja, Nakładanie cienkich powłok foliowych na elementy optyczne, Nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych na maszyny i narzędzia,
Nakładanie powłok odpornych na zużycie na metale i tworzywa
sztuczne, Nakładanie wypukłych wzorów na powierzchnie tekturowe, Nakładanie wypukłych wzorów na powierzchnie płyt, Obróbka
betonu, Obróbka drewna, Obróbka i przetwarzanie materiałów
z tworzyw sztucznych, Informacje o obróbce materiałów, Obróbka
metali, Obróbka metalu [emaliowanie], Obróbka metalu [kształtowanie], Obróbka metalu [kucie], Obróbka metalu [odpuszczanie], Obróbka metalu [tłoczenie], Obróbka metalu [wytłaczanie], Obróbka
metalurgiczna, Obróbka [obróbka mechaniczna] metalu, Obróbka
powierzchni metalowych poprzez polerowanie ścierne, Obróbka powierzchni metalowych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie
ścierne, Obróbka powierzchni metalowych przy wykorzystaniu technik szlifowania dokładnego, Piaskowanie, Piłowanie drewna, Piłowanie materiałów, Platerowanie i laminowanie metali, Platerowanie
powierzchni, Polerowanie, Polerowanie metali, Polerowanie powierzchni, Powlekanie metalu, Powlekanie metalu jako usługa niemalarska, Tłoczenie metali, Tłoczenie metalu, Usługi czyszczenia
stali nierdzewnej, Usługi formowania na zamówienie, Usługi malowania szkła, Usuwanie powłok z mebli, Wiercenie w metalach, Wycinanie szablonów, Wygładzanie powierzchni szkła, Wykańczanie metali, Zabezpieczanie przed płomieniami.

(111) 350587
(220) 2021 09 09
(210) 533704
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) TEGOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEGOLA WIĄZARY DACHOWE
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.02, 26.03.24, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.11
(510), (511) 19 Deski dachowe [z drewna], Drewno do użytku w budownictwie, Krokwie dachowe, Niemetalowe materiały na pokrycia
dachowe, Niemetalowe pokrycia dachowe, Niemetalowa więźba dachowa, Części modułowe (Niemetalowe-) do budowania budynków
prefabrykowanych, Domy modułowe, niemetalowe, Niemetalowe
modułowe elementy budowlane, Niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, Płytki mocowane na gwoździach [niemetalowe]
do łączenia wiązarów dachowych, Profile drewniane, Niemetalowe
konstrukcje i budynki przenośne, 37 Instalacja pokryć dachowych,
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Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Montaż belkowania dachu, Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Nakładanie farb ochronnych na drewno, Usługi instalacji dachów, 42 Usługi
projektowania dotyczące elementów do krycia dachów (wiązary).

(111) 350588
(220) 2021 08 29
(210) 533240
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732)	AMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Ambra RETAIL (R)EVOLUTION
(540)

(591) zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.01
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia, środki do prania, detergenty,
farbki do bielizny, kosmetyki, preparaty do golenia, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekcyjne, mydła lecznicze, mydła toaletowe, mydła do golenia, pasty, proszki i płyny do zębów, pasty do butów, pasty
do podłogi, pasty do mebli, wosk do parkietów, wosk do mebli, wywabiacze plam, 5 Bibułowo-foliowe podkłady higieniczne, wata antyseptyczna, apteczki pierwszej pomocy, apteczki podróżne, bawełna i wata
do celów medycznych, chusteczki higieniczne, gaza opatrunkowa, jodyna, materiały opatrunkowe, plastry do celów leczniczych, przylepce,
podpaski higieniczne, wata do celów medycznych, tampony, materiały higieniczne, 6 Folia aluminiowa do żywności, pojemniki metalowe,
pudełka z metali nieszlachetnych, skrzynki na listy metalowe, zbiorniki
metalowe, 9 Alkoholomierze, barometry, baterie elektryczne, baterie
galwaniczne, baterie słoneczne, bezpieczniki elektryczne, dzwonki
do drzwi, etui na okulary, gaśnice, latarki kieszonkowe, lutownice elektryczne, miary, odważniki, rękawice do ochrony przed wypadkami, 10
Bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, butelki do karmienia,
gąbki chirurgiczne, podpaski podbrzuszne, prezerwatywy, rękawice
do celów medycznych, worki na wodę do celów leczniczych, zatyczki
do uszu, 11 Abażury, dozowniki środków odkażających w toaletach,
filtry do domowych instalacji wodnych, klosze do lamp, lampy elektryczne, latarki, suszarki do włosów, szybkowary elektryczne, świeczniki, żyrandole, zamrażarki, zapalniczki, zapalniczki do gazu, żarówki,
16 Materiały piśmienne, bloki rysunkowe, chusteczki do nosa (papierowe), gumki do ścierania, kalendarze, kalka maszynowa i techniczna,
kalkomanie, karty pocztowe, koperty, linijki, mapy, notesy, obrusy
papierowe, ołówki, papier do pakowania, papier toaletowy, pieluchy
z papieru, przybory do pisania, ręczniki papierowe, segregatory, serwetki papierowe, serwety na stół, spinacze biurowe, torby na śmieci
(papierowe), torby i worki na śmieci (foliowe), zeszyty, zszywacze, 21
Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, kosze na chleb,
formy ciastek, cukiernice nie z metali szlachetnych, wyciskarki do cytryn, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, doniczki na kwiaty, dozowniki
mydła, dozowniki papieru toaletowego, druciaki do czyszczenia,
dzbanki, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych,
etui na grzebienie, fajans, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, filtry
do kawy nieelektryczne, filtry do użytku domowego, froterki do parkietów nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, wyroby garncarskie,
garnki, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe, grzebienie, serwisy do herbaty nie z metali szlachetnych, ircha do czyszczenia, karafki,
młynki ręczne do kawy, klatki dla ptaków, klepsydry, klosze do przykrywania masła i sera, korkociągi, przybory do kosmetyki, wyroby szklane z kryształu, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, kufle
do piwa, pojemniki do lodu, łyżki do butów, termosy do napojów, naczynia do picia, otwieracze do butelek, szczoteczki, pędzle do golenia,
porcelana, półmiski do jarzyn, zestawy do przypraw, rękawice do prac
domowych, rozpylacze do perfum, salaterki nie z metali szlachetnych,
sitka, słoje, syfony do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczotki do zamiatania, szkło (naczynia), szklanki, ściereczki do czyszczenia,
tace nie z metali szlachetnych, tarki, termosy, przybory toaletowe,
urządzenia kuchenne nieelektryczne, wiadra, wyciskacze do owoców
nieelektryczne, wykałaczki, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin.
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(111) 350589
(220) 2021 08 29
(210) 533241
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732)	AMBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koliber Drogerie
(540)

(591) różowy
(531) 03.07.22, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 Usługi w zakresie detalicznej i hurtowej sprzedaży
artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków, wyrobów farmaceutycznych, produktów zielarskich, wyrobów tytoniowych, wyrobów
papierniczych, Doradztwo specjalistyczne dotyczące franchisingu,
Reklama i promocja osób trzecich, Usługi menedżerskie, promowania marki (merchandisingowe) i kosztorysowe, Badanie rynku, Organizowanie targów i wystaw w celach promocyjnych i reklamowych,
Usługi wydawnicze w zakresie materiałów reklamowych.
(111) 350590
(220) 2021 09 16
(210) 534011
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 25
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HELLENA AQUA OWOC
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, napoje niegazowane, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, soki, napoje owocowe
i soki owocowe, woda, woda mineralna, smakowa woda mineralna,
napoje na bazie soku owocowego, woda z sokiem owocowym.
(111) 350591
(220) 2021 09 15
(210) 533965
(151) 2022 01 27
(441) 2021 10 11
(732)	AGRO-SIEĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chełmno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AZOXONE 250 SC
(510), (511) 5 Preparaty grzybobójcze, Preparaty grzybobójcze
do zabijania szkodników, Preparaty grzybobójcze do stosowania
w ogrodnictwie, Preparaty grzybobójcze do użytku domowego,
Środki grzybobójcze, Środki grzybobójcze do użytku w rolnictwie,
Preparaty i artykuły do tępienia szkodników, Fungicydy, Fungicydy
biologiczne, Preparaty do zwalczania pleśni, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie preparatów i środków grzybobójczych, fungicydów, preparatów do zwalczania pleśni.
(111) 350592
(220) 2021 10 05
(210) 534789
(151) 2022 02 11
(441) 2021 10 25
(732)	GRYGLAS-DWORAK ANNA
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIGRE POLSKIE CENTRUM LECZENIA MIGRENY
(540)

(591) beżowy, biały
(531) 02.09.25, 27.05.05, 05.03.13, 29.01.12, 10.03.07
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, Tłumaczenia, Publikowanie, sprawozdawczość i pi-

sanie tekstów, 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania
medyczne, Badania dotyczące środków farmaceutycznych, Badania
i rozwój w zakresie nauki, Badania kliniczne, Badania naukowe do celów medycznych, Badania w zakresie medycyny, 44 Usługi medyczne,
Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Wynajem sprzętu do opieki
zdrowotnej dla ludzi, Akupunktura, Aromaterapia, Badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Dostarczanie informacji z dziedziny opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, Hipnoterapia, Leczenie alergii, Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, Monitorowanie
pacjentów, Pilates terapeutyczny, Pomoc osobom w rzucaniu palenia,
Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, Udzielanie informacji zdrowotnej,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej [medyczne], Badania psychologiczne, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, Konsultacje psychiatryczne, Testy psychiatryczne, Usługi psychiatryczne, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu.

(111) 350593
(220) 2021 10 04
(151) 2022 02 09
(441) 2021 10 25
(732) BOGUCKI PAWEŁ BOGUCKI, Ratułów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKA PIENIŃSKA
(540)

(210) 534754

(531) 01.01.03, 05.01.05, 26.01.04, 27.05.01
(510), (511) 30 Cukierki, Karmelki jako cukierki, Pomadki jako cukierki,
Wyroby cukiernicze, Nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących
towarów: cukierki, karmelki jako cukierki, pomadki jako cukierki, wyroby cukiernicze, nielecznicze słodycze jako wyroby cukiernicze.
(111) 350594
(220) 2021 09 30
(210) 534563
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 25
(732) FINELF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZERWONA SKARBONKA
(540)

(591) czerwony, biały, czarny, złoty
(531) 03.04.18, 03.04.24, 03.04.26, 29.01.14, 27.05.01, 24.05.07
(510), (511) 35 Usługi porównywania cen, Porównywanie usług finansowych online.
(111) 350595
(151) 2022 02 10

(220) 2021 09 30
(441) 2021 10 25

(210) 534560
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(732)	LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Talent POINT
(540)

(591) biały
(531) 27.05.01, 29.01.06
(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) 350596
(220) 2021 09 28
(210) 534475
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 25
(732) PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK POLMOS
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MARS
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 350597
(220) 2021 09 28
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 25
(732) OH BOOK! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Oh!
(540)

(210) 534470

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 16 Książki, Publikacje drukowane, 35 Reklama i marketing, Przygotowanie reklam dla osób trzecich, Usługi reklamowe dla
branży literackiej, Usługi w zakresie badań rynku dla wydawców,
Usługi marketingowe, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu,
Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama
w Internecie dla osób trzecich, Monitorowanie poziomu sprzedaży
dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób
trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, Usługi reklamowe związane z książkami, Promocja
sprzedaży, 41 Usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie
elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Publikowanie tekstów, Usługi w zakresie publikacji książek, Publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, Konsultacje edytorskie, Publikacja i redagowanie książek, Publikacja książek i czasopism elektronicznych
online (nie do pobrania), Publikowanie, Usługi doradcze w zakresie

27

publikowania, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek,
Usługi pisania tekstów, Usługi publikacji, Usługi świadczone przez
agencje literackie, Wydawanie audiobooków, Wydawanie czasopism
i książek w postaci elektronicznej.

(111) 350598
(220) 2021 08 11
(210) 532584
(151) 2022 02 02
(441) 2021 10 18
(732)	EVEREST INTERNATIONAL SERVICE GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hers
(540)

(591) czarny
(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej online obejmujące odzież, obuwie, nakrycia głowy, torebki, torby, portfele,
portmonetki, plecaki, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi
w zakresie promocji sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Usługi reklamy online, Usługi zarządzania społecznością online, Doradztwo biznesowe, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo w zakresie
public relations, Doradztwo reklamowe i marketingowe, Doradztwo
związane z zarządzaniem, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej.
(111) 350599
(220) 2021 08 20
(151) 2022 02 10
(441) 2021 09 20
(732)	LITWA TOMASZ, Świlcza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B S best shoes
(540)

(210) 532949

(531) 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Części odzieży, obuwia i nakryć
głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Wkładki [obuwie], 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy, Dekoracje
świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, 35 Usługi sprzedaży różnorodnych
towarów w specjalistycznym sklepie i/lub hurtowni, również poprzez
Internet i sprzedaż wysyłkową następujących towarów: Akcesoria
na szyję, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Wkładki [obuwie], Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy, Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne
na przyjęcia i sztuczne choinki, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
Usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży, Organizacja wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Organizacja i przeprowadzanie wystaw
w ramach targów handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów
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i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów
i wystaw w celach reklamowych, Pokazy towarów, Reklama i marketing, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Reklama, w tym promowanie produktów i usług na rzecz osób trzecich za pomocą układów
ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi
wydarzeniami sportowymi, Reklamy radiowe i telewizyjne.

(111) 350600
(220) 2021 08 19
(210) 532896
(151) 2022 01 27
(441) 2021 09 13
(732) KONARSKI ANDRZEJ AKWARYSTYCZNY24, Świdwin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NAMASU
(510), (511) 19 Piaski, kamienie i żwiry do akwarium, Ozdoby wykonane z kamienia do akwariów.
(111) 350601
(220) 2021 08 03
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Suplement Diety Laktoferyna Krople 8 ml
(540)

(210) 532284

(591) różowy, czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 01.15.15, 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 350602
(220) 2021 08 03
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Laktoferyna Suplement diety
(540)

(210) 532283

(591) różowy, czerwony, biały, czarny
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.

(111) 350603
(220) 2020 09 23
(210) 518561
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) ZEG ZAKŁAD ELEKTRYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gryfice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEG
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, elektryczne instalacje sterujące,
instalacje elektrycznego okablowania, instalacje do kontroli przepływu
[elektryczne], instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami
przemysłowymi, urządzenia energetyczne sieci zasilających, kable elektryczne, osłony na kable elektryczne, elektryczne kable połączeniowe, kable metalowe [elektryczne], tuleje złączowe do kabli elektrycznych, kable
i przewody elektryczne, kable elektryczne do łączenia, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, transformatory, okablowanie
elektryczne, systemy automatyki domowej, sterowniki automatyki przemysłowej, kable do komputerów, kable do modemów, kable do nadawania i odbierania sygnałów telewizji kablowej, kable do transmisji danych,
11 oprawy oświetleniowe, oświetleniowe oprawy, elektryczne oprawy
oświetleniowe, przemysłowe oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, oprawy oświetleniowe
do użytku handlowego, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, 35 usługi informacyjne dla konsumentów, 37 instalacja sprzętu do automatyki
budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki
budynkowej, informacja o konserwacji sprzętu pomiarowego i urządzeń
testujących, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja
systemów oświetleniowych, instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja systemów telewizji
przemysłowej, instalacja urządzeń do wytwarzania energii, instalacja
urządzeń elektrycznych, instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja uziemienia
elektrycznego, instalowanie generatorów prądu, instalowanie linii transmisyjnych, konserwacja i naprawa elektrycznych systemów uziemienia,
konserwacja przewodów, konserwacja, serwis i naprawa urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, usługi doradcze w zakresie instalacji generatorów, usługi
doradcze związane z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego
i elektrycznego, usługi doradcze związane z instalacją urządzeń oświetleniowych, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, usługi elektryków, usługi układania przewodów
elektrycznych, usługi w zakresie eliminacji zakłóceń dla urządzeń elektrycznych, usługi w zakresie instalacji elektrycznych, usługi wykonawców
instalacji elektrycznych, udzielanie informacji związanych z naprawą lub
konserwacją elektrycznych urządzeń do oświetlania, układanie kabli naziemnych, układanie kabli, układanie kabli ziemnych, renowacja instalacji
elektrycznych, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji
elektrycznej, serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, serwis
w sytuacjach awaryjnych urządzeń do zaopatrzenia w energię elektryczną, serwisowanie sieci elektrycznych, naprawa urządzeń i instalacji
do wytwarzania energii, naprawy podwodne, naprawa sprzętu elektrycznego i instalacji elektrotechnicznych, naprawa i konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa i konserwacja instalacji gazowych
i elektrycznych, naprawa i konserwacja instalacji do wytwarzania energii,
naprawa instalacji, urządzeń i maszyn do produkcji energii, naprawa lub
konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych, naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, montaż instalacji przemysłowych, wynajem maszyn budowlanych.
(111) 350604
(220) 2021 05 16
(210) 528917
(151) 2022 01 28
(441) 2021 10 11
(732)	NEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	N
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(510), (511) 41 Kształcenie praktyczne [pokazy], Nauczanie, Usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, 44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi psychoterapeutyczne, Usługi
psychologów, Poradnictwo psychologiczne, Psychoterapia, Psychoterapia holistyczna.

(540)

(591) zielony
(531) 29.01.03, 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji tatuażu, Krem do pielęgnacji tatuażu, Balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji tatuażu, Szampon do tatuaży, Ochronny krem do opalania na tatuaż, Żel czyszczący do tatuażu,
Masło do tatuażu, Mydło do tatuażu, 25 Odzież, Bluzki, Bluzy dresowe,
Bluzy z kapturem, Chustki [apaszki], Dzianina [odzież], Dżinsy, Getry, Kombinezony, Kostiumy, Koszule, Spodnie, Spódnice, Letnie sukienki, Sukienki
damskie, Buty damskie, Obuwie męskie i damskie, Skarpetki męskie, Okrycia wierzchnie [odzież], Odzież dziecięca, Odzież damska, Bielizna damska,
Koszulki dla dzieci, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Topy [odzież], Szorty, Kurtki, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna następujących towarów: kosmetyki do pielęgnacji tatuażu,
Krem do pielęgnacji tatuażu, balsam o konsystencji wosku do pielęgnacji
tatuażu, szampon do tatuaży, ochronny krem do opalania na tatuaż, żel
czyszczący do tatuażu, masło do tatuażu, mydło do tatuażu.
(111) 350605
(220) 2021 09 06
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 11
(732)	YE ZHONGBIAO, Wólka Kosowska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JP JINGPAI
(540)

29

(210) 533569

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie.

(111) 350607
(220) 2021 09 20
(210) 534151
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) InPost eko dostawa
(540)

(591) biały, żółty, zielony
(531) 29.01.13, 29.01.99, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.24, 01.03.02, 01.03.13, 01.03.15, 24.17.24
(510), (511) 6 Metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące
do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek, 7
Urządzenia automatyczne i elektroniczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sortowania i wydawania paczek
i przesyłek oraz części do tych urządzeń, 9 Urządzenia elektroniczne
zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sortowania
i wydawania paczek i przesyłek oraz części do tych urządzeń, Urządzenia i programy komputerowe do obsługi elektronicznych systemów
powiadamiania za pośrednictwem SMS lub Internetu, Bankomaty, 35
Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń
reklamowych, Usługi publikowania tekstów reklamowych, 39 Usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych,
Usługi kurierskie, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie informacji
o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów.

(111) 350606
(220) 2021 09 23
(210) 534283
(151) 2022 02 11
(441) 2021 10 18
(732) BATUGOWSKA-GIEMZA KATARZYNA
CENTRUM PSYCHOTERAPII SELF, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SELF CENTRUM PSYCHOTERAPII BATUGOWSKA
(540)

(111) 350608
(220) 2021 09 11
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 18
(732) MAJKOWSKI RAFAŁ N-FOX, Siemianice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FITNESSOWKI
(540)

(591) szary, brązowy, biały
(531) 26.01.16, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13

(591) niebieski, biały, fioletowy, szary
(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.14

(210) 533827
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(510), (511) 10 Urządzenia do masażu, Lampy do nagrzewania do użytku medycznego, Maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, Maszyny do ćwiczeń fizycznych do celów medycznych, Promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych, Przyrządy do masażu, Urządzenia
do ćwiczeń fizycznych, do użytku medycznego, Urządzenia na podczerwień do celów leczniczych, Przyrządy do masażu estetycznego, 28 Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urządzenia do wzmacniania
ciała [ćwiczenia], 41 Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Szkolenia
w zakresie sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, 44 Salony
piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Usługi salonów
piękności, Masaż, Fizjoterapia, Rehabilitacja fizyczna, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Usługi dietetyków.

(111) 350609
(220) 2021 05 27
(210) 529479
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) BOCZEK JOANNA, Klaudyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Pierogi Ladies
(510), (511) 30 Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Empanada (nadziewany pieróg), Jiaozi (pierogi nadziewane), Wareniki [pierogi z nadzieniem], Chińskie pierożki jiaozi [pierogi], Porcje rozwałkowanego ciasta
na pierogi, Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Potrawy na bazie
mąki, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Produkty
żywnościowe z ciasta, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pierogi
z nadzieniem warzywnym, Pierogi z mięsem, Pierogi z serem, Pierogi
z owocami, Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), 35 Doradztwo
i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dot. gastronomii i prowadzenia restauracji, Zarządzanie restauracjami, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, 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, Usługi marketingowe
w dziedzinie restauracji, 41 Usługi edukacyjne dotyczące gotowania, Kursy dotyczące gotowania, Usługi edukacyjne dotyczące żywności, Usługi
edukacyjne związane z odżywianiem, Szkolenia z prezentacji żywności,
Organizowanie kursów szkoleniowych, Usługi szkolenia dla personelu,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Warsztaty w celach szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie
wykładów w celach szkoleniowych, Szkolenie i instruktaż, 43 Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), Restauracje samoobsługowe, Usługi restauracyjne, Usługi
mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków,
Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie jedzenia i napojów,
Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi w zakresie dostarczania napojów i posiłków, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi
zaopatrzenia w napoje, Doradztwo kulinarne, Informacje i doradztwo
w zakresie przygotowywania posiłków.
(111) 350610
(220) 2021 09 27
(210) 534401
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732)	SAŁEK GRZEGORZ SUPER HOUSE, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lewino Kaszubski Zajazd Motocyklowy
(540)

(531) 18.01.05, 05.01.10, 26.01.16, 27.05.01, 24.01.13, 24.01.05

(510), (511) 39 Parkowanie samochodów-udostępnienie parkingów
i usługi związane z parkowaniem samochodów-parkowanie pojazdów-udostępnianie miejsc parkingowych-udostępnianie obiektów
parkingowych-usługi związane z parkowaniem pojazdów, 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości-bary-pensjonaty-domy gościnne-oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów
pobytowych-hostele.

(111) 350611
(220) 2021 09 01
(210) 533396
(151) 2022 02 10
(441) 2021 09 27
(732) KLIMUNTOWSKA MAŁGORZATA, Pieszyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FORCE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Elektryczne napędy do bram, Hydrauliczne napędy
do bram, 9 Bramy do Internetu rzeczy [IoT], Nadajniki i odbiorniki
bezprzewodowe, Nadajniki-odbiorniki, Odbiorniki radiowe do pilotów, Piloty do odbiorników radiowych, Elektroniczne breloki
do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania, Piloty do urządzeń
elektronicznych, Piloty [urządzenia do zdalnego sterowania], Piloty
zdalnego sterowania.
(111) 350612
(220) 2021 09 07
(210) 533643
(151) 2022 02 07
(441) 2021 10 25
(732) BROWAR ZAMKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R
(540)

(591) bordowy
(531) 05.07.02, 05.05.20, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 Bielizna stołowa papierowa, Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy, Bileciki stołowe, Chorągiewki papierowe, Dekoracje na stół z papieru, Maty stołowe z papieru, Ozdoby
kartonowe na artykuły spożywcze, Papierowe nakrycia-obrusy stołowe, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podstawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Podkładki pod szklanki z tektury, Podstawki pod kufle do piwa,
Podstawki pod szklanki z tektury, Serwetki stołowe papierowe, Torby
do pakowania wykonane z biodegradowalnego papieru, Torby papierowe, Kartonowe opakowania zbiorcze, 21 Butelki do picia, Dopasowane wkładki do wiaderek do lodu, Kieliszki, Kubki papierowe,
Kubki plastikowe, Kubki porcelanowe, Kufle, Kufle do piwa o pojemności pinta, Kufle na piwo, Kufle wykonane z cyny, Kufle porcelanowe,
Naczynia szklane do napojów, Nalewaki do butelek, Neoprenowe
pokrowce na butelki, z suwakiem, Nieelektryczne otwieracze do butelek, Otwieracze do butelek elektryczne i nieelektryczne, Ręczne
otwieracze do butelek, Podstawki pod butelki-stojaki, Szklanki bez
uchwytów, Szklanki do picia piwa typu pilzner, Szklanki do piwa,
Urządzenia do schładzania butelek, 25 Apaszki, Bluzy, Bluzy dreso-
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we, Bluzy polarowe, Czapki, Czapki z daszkiem, Bandany, Koszulki,
Koszulki z krótkim rękawem, Odzież, Skarpetki, Szaliki, 32 Brzeczka
piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo-piwo ze słodu palonego,
Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas chlebowy
jako napoje bezalkoholowe, Mineralizowane piwa, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości
alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo jasne typu
ale, Piwo pełne jasne, Piwo pszeniczne, Piwo rzemieślnicze, Piwo
słodowe, Piwo typu koźlak, Porter-rodzaj mocnego, ciemnego piwa,
Shandy-napój składający się z piwa i lemoniady, Stout-rodzaj mocnego, ciemnego piwa.

(111) 350613
(220) 2021 09 17
(210) 534091
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) JESS INC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JESS WARSAW OLD TOWN HOTEL & SPA
(510), (511) 43 Hotele, Restauracje, Kawiarnie, Usługi hotelarskie,
Usługi kawiarniane, Usługi gastronomiczne.
(111) 350614
(220) 2021 09 25
(210) 534374
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 18
(732) MATERA MICHAŁ KANCELARIA ADWOKACKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Fundacja Stójka z Mostkiem
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Usługi zbierania funduszy na cele charytatywne za pośrednictwem organizowania
i prowadzenia gal, Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących, Usługi charytatywne w zakresie datków pieniężnych, Usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele
charytatywne, Świadczenie usług charytatywnych w zakresie zbierania funduszy dotyczących równoważenia emisji dwutlenku węgla,
Przydzielanie dotacji pieniężnych dla organizacji charytatywnych,
Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, Organizowanie działań mających na celu zbieranie
funduszy na cele charytatywne, Organizacja zbiórek charytatywnych, Inwestowanie funduszy na cele charytatywne, Gromadzenie
funduszy na cele charytatywne poprzez sprzedaż znaczków charytatywnych, Gromadzenie funduszy na cele charytatywne za pomocą
imprez rozrywkowych, 41 Usługi wydawnicze, Doradztwo w zakresie
szkoleń, Kursy szkoleniowe.
(111) 350615
(220) 2021 09 28
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) WHITELOOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHITELOOM
(540)

(210) 534445

(531) 27.05.01
(510), (511) 24 Pościel, poszwy na pościel, ręczniki, narzuty na łóżka,
koce, pledy, poszewki dekoracyjne na poduszki, zasłony, 25 Odzież
damska, odzież dziecięca, szlafroki, piżamy, skarpetki, 42 Usługi stylizacji i wzornictwa przemysłowego, Doradztwo techniczne w zakresie materiałów i technologii do dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie
projektowania, aranżacji i dekoracji wnętrz, Usługi w zakresie projektowania, aranżacji i dekoracji miejsc plenerowych.
(111) 350616
(220) 2021 09 28
(210) 534456
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 25
(732) VIPACK DZIDO, MATYSZCZAK SPÓŁKA JAWNA, Biłgoraj (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIPACK
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(540)

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26.11.03, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Nabiał i substytuty nabiału.
(111) 350617
(220) 2020 07 09 K
(210) 533109
(151) 2022 01 05
(441) 2021 09 20
(732) Materassificio Montalese S.p.A., Agliana (IT)
(540) (znak słowny)
(540)	ERGOFRESH
(510), (511) 10 Materace do celów medycznych, Poduszki do celów
medycznych, 20 Materace piankowe, Materace dmuchane, do celów
niemedycznych, Materace, Karimaty, Poduszki, Nadmuchiwane podgłówki, Poduszki pod kark, Poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, Poduszki nadmuchiwane, Podgłówki, Wałki, Łóżka, Wezgłowia,
Listwowe podstawy łóżek-stelaże, Kanapy, Fotele sako, Kanapo-tapczany, Maty do drzemki-poduszki lub materace, Materace z lateksu,
24 Tekstylia, Ręczniki, Ręczniki kąpielowe, Bielizna pościelowa i koce,
Narzuty na łóżka, Kołdry, Prześcieradła na łóżka, Śpiwory.
(111) 350618
(220) 2019 07 16
(151) 2020 10 13
(441) 2020 03 02
(732)	SZYMEL KAMILA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Buba
(540)

(210) 502329

(531) 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 25 odzież sportowa, 28 artykuły i sprzęt sportowy, 41
usługa trenera personalnego, usługa prowadzenia zajęć fitnessu,
usługi sportowe i w zakresie fitness.
(111) 350619
(220) 2019 06 05
(210) 500767
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 20
(732)	GROUPE CANAL+ SA, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CANAL+ SERIALE
(540)

(591) czarny, biały, fioletowy, jasnofioletowy
(531) 27.05.01, 26.04.02, 29.01.14
(510), (511) 9 dekodery, urządzenia i przyrządy dydaktyczne, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji, rozpowszechniania, czytania, przełączania, przechowywania, kodowania, dekodowania, przekształcania i przetwarzania dźwięków, obrazów lub
danych, utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia komunikacyjne i telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy audiowizualne,
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telekomunikacyjne i telematyczne, telewizory, urządzenia do zdalnego sterowania, etui na telefony komórkowe, pamięci zewnętrzne USB,
koncentratory sieciowe (huby), anteny paraboliczne, kodery, urządzenia umożliwiające dostęp i kontrolę dostępu do urządzeń przetwarzających informacje i dane, urządzenia uwierzytelniające przeznaczone
dla sieci telekomunikacyjnych, urządzenia do randomizacji i dekodowania sygnałów oraz do ich retransmisji, terminale cyfrowe, filmy wideo, płyty CD-ROM, płyty do nagrywania dźwięku, płyty DVD, dyski
audio i wideo, dyski cyfrowe, taśmy wideo, odtwarzacze CD-ROM, cyfrowych dysków wideo, dysków magnetycznych, dysków audio i wideo, dysków cyfrowych, dysków i płyt do nagrywania dźwięku, kartridże z grami wideo, oprogramowanie do gier wideo, magnetyczne
nośniki do nagrywania, karty magnetyczne, karty z chipem, karty
z chipem elektronicznym, czytniki kart, programy nadzorcze systemu
operacyjnego do odbioru danych poprzez światową sieć informatyczną, karty z mikroprocesorem [karty inteligentne], elektroniczny przewodnik po programach telewizyjnych i radiowych, aparaty i urządzenia do programowania i selekcji programów telewizyjnych, aparaty
i urządzenia do telewizji interaktywnej, ekrany telewizyjne, oprogramowanie komputerowe (nagrane programy), światłowody i kable
optyczne, baterie i ogniwa elektryczne, interfejsy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku
z urządzeniami mobilnymi, pliki muzyczne lub pliki z obrazami do pobrania, oprogramowanie do telewizji interaktywnej, 14 przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, breloczki na klucze, zegarki i paski do zegarków, 16 plakaty, albumy, almanachy, naklejki (materiały
piśmienne), litograficzne dzieła sztuki, bilety, szkicowniki, bloki (artykuły papiernicze), podpórki do książek, pudełka kartonowe lub papierowe, kupony drukowane, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), zeszyty
do pisania lub rysowania, kalendarze, notesy, kartki pocztowe, kartki
z życzeniami, katalogi, foldery na dokumenty, segregatory [artykuły
biurowe], matryce, kasetki na papeterię (artykuły biurowe), kosze na listy, noże do papieru (artykuły biurowe), ołówki, kalkomanie, podstawki pod szklanki z kartonu lub papieru, teczki na dokumenty (artykuły
biurowe), przyrządy do pisania, pieczęcie papierowe w kształcie tarczy, przyrządy do wycierania tablic do pisania, taśmy elastyczne
do użytku biurowego, kałamarze, koperty (artykuły piśmienne), materiały do rysowania i/lub pisania, przybory szkolne, gumki do ścierania,
produkty do drukowania, druki, materiały drukowane, gazety, przewodniki po programach telewizyjnych i radiowych w formie drukowanej, litografie, książki, broszury, markery, pisaki, chusteczki papierowe,
papier do zawijania, papier do pisania, perforatory biurowe, czasopisma, fotografie [wydrukowane], spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, etui na pióra, okładki do paszportów, okładki na dokumenty
(artykuły biurowe), tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, etui
na książeczki czekowe, obsadki do piór, prospekty, publikacje drukowane, indeksy, magazyny [periodyki], torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, papierowe serwetki lub
ręczniki do twarzy, pióra wieczne/długopisy, ramki do fotografii, podstawki na długopisy i ołówki, temperówki do ołówków elektryczne lub
nieelektryczne, 18 kufry (bagaże), torebki, torby na zakupy, torby
na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby podróżne, tornistry, torby
sportowe, plecaki, torby szkolne, walizy, parasolki, 25 odzież, odzież
sportowa, podkoszulki, T-shirty, nakrycia głowy, wyroby pończosznicze, skarpetki, 28 gry, gry towarzyskie, zabawki, gry wideo przystosowane do użytku z ekranami telewizyjnymi, piłki do gier i balony do zabawy, urządzenia do gier wideo, wolnostojące maszyny do gier wideo,
34 zapalniczki, przybory dla palaczy, 35 reklama, wynajem powierzchni reklamowej, rozpowszechnianie reklam, organizacja, prowadzenie
i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, bezpośrednia reklama pocztowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur, druków, próbek], zawieranie umów abonenckich
na programy audiowizualne, programy audio, programy radiowe, prenumeraty gazet, zawieranie umów abonenckich na nagrania wideo,
nagrania fonograficzne, wszelkiego rodzaju media audio lub audiowizualne, zawieranie umów abonenckich na wszelkiego rodzaju media
informacyjne, teksty, dźwięki i/lub obrazy, w szczególności w postaci
publikacji, elektronicznych, nieelektronicznych, lub cyfrowych, produktów multimedialnych, zawieranie umów abonenckich na kanały
telewizyjne, usługi abonenckie w zakresie usług przesyłania strumieniowego treści multimedialnych, wideo lub audio, reklama online
w sieci komputerowej, usługi w zakresie zarządzania bazami danych,
usługi reklamy zdalnej połączonej z ofertą sprzedaży (promocje sprzedaży dla osób trzecich), wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, usługi handlu detalicznego i hurtowego artyku-

łów odzieżowych, wyrobów ze skóry, wyrobów jubilerskich, piór
do pisania, artykułów piśmiennych, gier, zabawek, artykułów sportowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów audiowizualnych, produktów komputerowych i telekomunikacyjnych, mianowicie taśm wideo, odbiorników telewizyjnych, magnetowidów,
osobistych odtwarzaczy stereo, magnetofonów, odbiorników radiowych, sprzętu Hi-Fi, dekoderów, telefonów komórkowych, komputerów, taśm magnetycznych, zmieniarek dysków (sprzęt przetwarzający
dane), obwodów drukowanych, obwodów scalonych, klawiatur komputerowych, audiowizualnych płyt kompaktowych, optycznych dysków kompaktowych, złączy (sprzęt przetwarzający dane), dyskietek,
magnetycznych nośników danych, ekranów wideo, interfejsów (sprzęt
przetwarzający dane), czytników (sprzęt przetwarzający dane), oprogramowania (nagrane programy), mikroprocesorów, modemów, monitorów (sprzęt), monitorów (programy komputerowe), komputerów,
pamięci do komputerów, komputerowych urządzeń peryferyjnych,
nagranych programów komputerowych, procesorów (CPU), nagranych systemów operacyjnych (dla komputerów), chipów (obwody scalone), usługi przeglądu prasy, usługi dla handlu elektronicznego,
a mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w celach reklamowych i handlowych, usługi kompilowania informacji w komputerowych bazach danych, usługi kompilowania statystyk, 38 usługi telekomunikacyjne,
łączność za pośrednictwem terminali komputerowych lub światłowodów, informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, telegraficzna, za pośrednictwem telewizji, telenadawania, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie i transmisja programów
radiowych, transmisja programów za pośrednictwem satelity, kabla,
sieci komputerowych (w szczególności Internetu), sieci radiowych, sieci radiotelefonicznych oraz przekaźników radiowych, transmisja programów audio, audiowizualnych, kinematograficznych i multimedialnych, tekstu i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych), dźwięków
muzycznych lub niemuzycznych, dzwonków telefonicznych, do zastosowań interaktywnych lub innych, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem sprzętu i urządzeń telematycznych, a mianowicie
urządzeń do przesyłania wiadomości, modemów, wynajem anten i talerzy satelitarnych, wynajem urządzeń i przyrządów umożliwiających
dostęp do interaktywnych programów audiowizualnych, usługi
udzielania dostępu w celu pobrania gier wideo i danych cyfrowych,
komunikaty (transmisja) za pośrednictwem otwartej globalnej sieci
komputerowej (Internetu) lub sieci zamkniętych (intranetów), usługi
pobierania z sieci filmów oraz innych programów audio i audiowizualnych, transmisja programów telewizyjnych i usługi wyboru kanałów
telewizyjnych, strumieniowa transmisja danych, transmisja wideo
na żywo i na żądanie, transmisja dźwięków i obrazów za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, usługi udzielania dostępu do sieci komputerowej, usługi udzielania dostępu użytkownikom do globalnej sieci komputerowej, usługi zapewniania
połączenia z usługami telekomunikacyjnymi, usługami internetowymi i z bazami danych, usługi w zakresie trasowania i interfejsów dla
telekomunikacji, usługi łączności telekomunikacyjnej z siecią komputerową, usługi wysyłania i odbierania obrazów wideo za pośrednictwem Internetu przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego,
reklama bezpośrednia za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych,
transmisja publikacji elektronicznych online, rozpowszechnianie strumieniowych lub niestrumieniowych treści audio, video i multimedialnych, w szczególności za pośrednictwem sieci komputerowych, radia,
telewizji, kabla, satelity i światłowodu, udostępnianie pokojów czatów
w Internecie i/lub forów dyskusyjnych online, 41 edukacja, rozrywka,
rozrywka telewizyjna we wszelkich środkach przekazu, mianowicie
za pośrednictwem telewizorów, komputerów, osobistych urządzeń
stereo, przenośnych odtwarzaczy wideo, komputerów kieszonkowych, telefonów komórkowych, sieci komputerowych, Internetu,
usługi w zakresie rekreacji, działalność kulturalna, produkcja programów o charakterze artystyczno-rozrywkowym, filmów, filmów telewizyjnych, emisji telewizyjnych, reportaży, dyskusji, debat, nagrań wideo, nagrań fonograficznych, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące rekreacji i rozrywki, wypożyczanie nagrań wideo, filmów,
nagrań dźwiękowych, kaset wideo, wypożyczanie filmów kinowych,
wypożyczanie sprzętu i urządzeń audiowizualnych, telewizorów,
sprzętu audio i wideo, produkcja programów audiowizualnych, radiowych i multimedialnych, studia filmowe, organizowanie konkursów,
wydarzeń o charakterze artystyczno-rozrywkowym, loterii, gier, dla
celów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów
związanych z rekreacją, sportem i rozrywką, edycja programów, pro-
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gramów radiowych i telewizyjnych, debat, reportaży i dokumentów,
usługi rezerwacji miejsc na pokazy i wydarzenia o charakterze artystyczno-rozrywkowym, nagrywanie na wideo, redagowanie i publikacja tekstów (innych niż teksty reklamowe), treści multimedialnych,
nośników audio i wideo (dyski interaktywne, płyty kompaktowe, pamięci dyskowe), publikowanie badań, notatek, wywiadów, ankiet redakcyjnych, wynajem dekoderów i urządzeń kodujących, dostarczanie treści audio, wideo i multimedialnych online bez możliwości
pobrania, dostarczanie publikacji elektronicznych online bez możliwości pobrania, usługi w zakresie publikacji elektronicznych, dostarczanie informacji w zakresie rozrywki, muzyki, występów na żywo
oraz imprez o charakterze rozrywkowym, przekazywanie wiadomości,
rekomendacji i komentarzy w zakresie rekreacji i rozrywki, usługi w zakresie rozrywki interaktywnej, 42 hosting stron internetowych, profesjonalne doradztwo w zakresie tworzenia programów wideo, usługi
aktualizacji stron internetowych, usługi kompilacji stron internetowych, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, administracja serwerów, audyt jakości, opracowywanie (rozwój) systemów szyfrowania, odszyfrowywania oraz kontroli dostępu
dla programów telewizyjnych i radiowych, w szczególności przenośnych oraz wszelkich systemów przesyłania informacji, projektowanie
(rozwój) systemów komputerowych, oprogramowania, projektowanie (rozwój) programów interaktywnych, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, instalacja, konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie
danych komputerowych, usługi tworzenia zapasowych kopii danych
poza lokalizacją użytkownika, projektowanie i rozwój systemów operacyjnych dla celów dostępu do sieci komputerowej w chmurze
[chmura obliczeniowa] oraz jej użytkowania, rozwój (projektowanie)
przestrzeni wirtualnych umożliwiających wymianę danych online,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania operacyjnego
do uzyskiwania dostępu i użytkowania sieci do przetwarzania
w chmurze obliczeniowej, projektowanie (rozwój) przestrzeni wirtualnych dla celów wymiany danych online, wynajem czasu dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, dostarczanie usług pobierania gier wideo, danych cyfrowych, dostarczanie informacji z zakresu informatyki
mających zastosowanie do telekomunikacji, komputerowe formatowanie tekstów i/lub obrazów (nieruchomych lub ruchomych) i/lub
dźwięków (muzycznych lub niemuzycznych), dzwonków telefonicznych, do zastosowań interaktywnych lub innych, usługi konwersji danych i dokumentów z postaci fizycznej na cyfrową, usługi projektowania (tworzenia) obrazów wirtualnych i interaktywnych, tworzenie
i rozwój projektów internetowych (inżynieria).

(111) 350620
(220) 2021 01 18
(210) 523259
(151) 2021 10 21
(441) 2021 07 05
(732)	STRUK BARTOSZ, Supraśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Basterus
(510), (511) 9 Wydawnictwa muzyczne, Nagrane dyski, płyty, kompaktowe, Nośniki nagrań cyfrowych, Płyty i kasety magnetofonowe
z nagraniami, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz za pośrednictwem Internetu magnetycznych nośników danych, płyt kompaktowych i analogowych, taśm wideo i magnetycznych oraz kaset
magnetofonowych, Prowadzenie sklepu muzycznego, 41 Występy
estradowe zespołów muzycznych, Usługi zespołu muzycznego.
(111) 350621
(220) 2020 05 06
(210) 513119
(151) 2021 12 09
(441) 2021 08 16
(732) CHOŁODY ZOFIA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bosska
(510), (511) 35 doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy,
konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry
kierowniczej i przywódców, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, rozwój kampanii promocyjnych
dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, 41
nauczanie i szkolenia, kursy samoświadomości [szkolenia], usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism.

(111) 350622
(220) 2020 06 09
(151) 2022 01 14
(441) 2021 08 30
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UON
(540)
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(591) niebieski, czerwony, zielony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej (także online) następujących towarów: artykuły spożywcze (w szczególności: zupy
instant, makarony, sosy, napoje, owoce, słodycze, kawa, herbata),
środki kosmetyczne i higieniczne, metale szlachetne i ich stopy, wyroby wyprodukowane z tych metali lub powlekane nimi, biżuteria,
odzież, obuwie, naczynia, koszyki, sztućce, usługi reklamy i marketingu, zapewnianie informacji handlowej w Internecie, administrowanie
programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem i personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów handlowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi handlu detalicznego
online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi
handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania,
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu detalicznego
w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu hurtowego oraz
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zapewnianie rankingów użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie sieci
franczyzowych sprzedaży detalicznej oraz hurtowej towarów.
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(111) 350623
(220) 2020 06 09
(210) 514574
(151) 2022 01 14
(441) 2021 08 30
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg (LU)
(540) (znak słowny)
(540) u-on
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej,
w szczególności usługi sprzedaży wysyłkowej (także online) następujących towarów: artykuły spożywcze (w szczególności: zupy
instant, makarony, sosy, napoje, owoce, słodycze, kawa, herbata),
środki kosmetyczne i higieniczne, metale szlachetne i ich stopy, wyroby wyprodukowane z tych metali lub powlekane nimi, biżuteria,
odzież, obuwie, naczynia, koszyki, sztućce, usługi reklamy i marketingu, zapewnianie informacji handlowej w Internecie, administrowanie
programami lojalności konsumenta, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem i personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, marketing
ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów
mody w celach promocyjnych, organizowanie targów handlowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, rozwijanie
koncepcji reklamowych, sporządzanie indeksów informacji do celów
handlowych lub reklamowych, telemarketing, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi handlu detalicznego
online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi
handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania,
usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł
sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi handlu detalicznego
w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi handlu hurtowego oraz
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi
public relations, usługi relacji z mediami, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zapewnianie rankingów użytkowników w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie i prowadzenie sieci
franczyzowych sprzedaży detalicznej oraz hurtowej towarów.
(111) 350624
(220) 2020 07 07
(151) 2022 01 21
(441) 2021 08 30
(732)	EKO HIGIENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ekohigiena Hygiene Systems

(210) 515641

(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 1 produkty chemiczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne do produkcji kosmetyków, produkty chemiczne do wytwarzania perfum, produkty chemiczne stosowane w przemyśle,
produkty chemiczne używane do wytwarzania produktów kosmetycznych do włosów, detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz
surowce naturalne, tworzywa sztuczne w postaci surowej, żywice syntetyczne i nieprzetworzone, żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne nieprzetworzone, tworzywa sztuczne
w postaci nieprzerobionej, tworzywa sztuczne w postaci surowców, 3
preparaty do czyszczenia i odświeżania, amoniak do czyszczenia, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, płyny do czyszczenia, preparaty do czyszczenia
podłóg, preparaty toaletowe, środki toaletowe, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, kosmetyki, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty
kosmetyczne, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w postaci płynów,
perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], naturalne środki perfumeryjne, mydła perfumowane, mydło perfumowane, perfumeryjne (produkty-), perfumowane
mydła, perfumy, preparaty perfumeryjne, produkty perfumeryjne,
środki perfumeryjne i zapachowe, syntetyczne produkty perfumeryjne, 37 konserwacja maszyn do czyszczenia, zwalczanie szkodników
i dezynfekcja, wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego,
rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego.
(111) 350625
(220) 2021 09 22
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 18
(732) COVERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 534243

(591) zielony, niebieski
(531) 26.01.06, 29.01.12
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu,
Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Sole
do celów przemysłowych, Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne nieprzetworzone, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone, Mieszaniny chemiczne i organiczne do użytku w produkcji żywności i napojów, Preparaty
i materiały chemiczne dla filmu, fotografii i drukowania, 2 Barwniki,
koloranty, pigmenty i tusze, Powłoki, Rozcieńczalniki i zagęszczacze
do powłok, barwników i tuszów, Żywice naturalne w stanie surowym,
Naturalne surowe żywice, Żywice naturalne, 37 Usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.
(111) 350626
(220) 2021 06 09
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 12
(732) PERKOVIĆ HRVOJE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JA MAMA JA TATA

(210) 530037
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(540)

(591) ciemnopomarańczowy, jasnoniebieski
(531) 27.01.06, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 16 Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne,
Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru,
kartonu lub tworzyw sztucznych, Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, 28 Gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 350627
(220) 2021 06 09
(210) 530040
(151) 2021 11 05
(441) 2021 07 12
(732) KOZERA DAMIAN, Czapury (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Łejery
(510), (511) 30 Lody, Lody aromatyzowane alkoholem, Lody bez
mleka, Lody mleczne, Lody mleczne [lody], Jadalne lody owocowe,
Jogurt mrożony [lody spożywcze], Lód, lody spożywcze, mrożone
jogurty i sorbety, Lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik],
Lody na patyku, Lody o smaku czekoladowym, Lody owocowe, Lody
owocowe w postaci batonów, Lody spożywcze, Lody truflowe, Lody
typu sandwich, Lody wielosmakowe, Lody włoskie, Lody wodne
o smaku owocowym w postaci lizaków, Lody wodne [sorbety], Lody
z owocami, Lody zawierające czekoladę, Mieszanki na sorbety [lody],
Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Napoje na bazie kawy
zawierające lody (affogato), Owocowe lody, Sorbety [lody], Sorbety
[lody wodne], Sorbety [wodne lody], Spożywcze (Lody-), Wegańskie
lody, Słodkie polewy i nadzienia, Ananasy w cieście, Bagietki z nadzieniem, Banany w cieście, Bułeczki z dżemem fasolowym, Bułki
nadziewane, Bułki z nadzieniem, Chimichanga [rodzaj burrito], Chipsy tortilla, Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta mrożone nadziewane
mięsem i warzywami, Ciasta [słodkie lub słone], Ciasto na bazie jaj,
Ciasto z przyprawionymi owocami, Gotowe pizze, Gotowe posiłki
w formie pizzy, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Hamburgery gotowane i w bułkach, Hamburgery
w bułkach, Kanapki, Kanapki tostowe opiekane, Kanapki z hamburgerem, Kanapki z indykiem, Kanapki z kurczakiem, Kanapki z parówką [hot dog], Kanapki zawierające kurczaka, Lasagna, Lasagne,
Makarony zawierające nadzienia, Makaron z serem, Mięso zapiekane w cieście, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami,
Nachos, Mrożone wafle, Nadziewane kanapki, Naleśniki, Naleśniki
[cienkie], Naleśniki mrożone, Naleśniki słone, Owoce pod kruszonką, Pierożki z krewetkami, Pizza, Placki, Placki z kurczakiem, Placki
z nadzieniem z warzyw, Popcorn pokryty karmelem, Potrawy z makaronu, Przekąski na bazie tortilli, Zapiekanki w cieście z dziczyzny
i drobiu, Wyroby piekarnicze składające się z warzyw i mięsa, Wyroby
piekarnicze składające się z warzyw i drobiu, Wrapy z kurczakiem,
Warzywa w cieście, Tosty francuskie, Tostowe opiekane kanapki
z serem, Tortille, Spaghetti i klopsy, Sandwicze, Sałatka z makaronu
typu rurki, Sałatka z makaronem, Quiche [tarty], Cappuccino, Biała
herbata, Aromaty kawowe, Czekolada, Czekolada bezmleczna, Czekolada mleczna, Czekolada pitna, Czekoladowa kawa, Czekoladowe
napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub warzyw,
Gorąca czekolada, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Gotowe
kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Herbata,
Herbata czarna, Herbata do zaparzania, Herbata Earl Grey, Herbata
mrożona (nie do celów medycznych), Herbata mrożona, Herbaty,
Herbaty owocowe, Kakao, Kakao do sporządzania napojów, Kawa,
Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa w postaci całych
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ziaren, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje składające się głównie z kawy,
Napoje składające się głównie z czekolady, Napoje składające się
głównie z kakao, Yerba mate, Ziarna kawy, Wyroby z kakao, Wyciągi
z herbaty, Chleb, Cukierki, batony i guma do żucia, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Bezy, Bułeczki z czekoladą, Bułeczki
z dżemem, Bułeczki z owocami, Bułki z cynamonem, Chałwa, Ciastka serowe, Cienkie kruche naleśniki (papad), Cienkie kruche placki
z przyprawami [papad], Cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], Cienkie naleśniki (popadoms), Cienkie płaty czekoladowe
zawierające mielone ziarna kawy, Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Crème caramel [karmelowy deser], Czekolada do wyrobów
cukierniczych i chleba, Czekolada na polewy lub posypki, Czekolada
nielecznicza, Czekolada z alkoholem, Czekolada z bąbelkami, Czekoladki, Czekoladki z likierem, Czekoladowe fondue, Czekoladowe dodatki smakowe, Czekoladowe ozdoby do ciast, Czekoladowe wyroby
cukiernicze zawierające praliny, Dekoracje z czekolady do wyrobów
cukierniczych, Dekoracje z czekolady na choinki, Desery czekoladowe, Desery z muesli, Drobiny kajmakowe, Gofry, Gofry czekoladowe,
Gofry z polewą czekoladową, Gotowe desery [na bazie czekolady],
Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi,
Jabłka w cieście, Jagody pokryte czekoladą, Koreczki, kanapeczki,
Kremy czekoladowe, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze,
Marcepan, Marcepan w czekoladzie, Mieszanki czekolady na gorąco,
Migdały w polewie czekoladowej, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone torty jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze na patyku, Musy, Musy czekoladowe, Musy
deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Orzechowe
wyroby cukiernicze, Orzechy macadamia w polewie czekoladowej,
Owocowe (galaretki-) [słodycze], Polewa lub posypka czekoladowa,
Polewy piankowe, Posypka czekoladowa, Praliny z waflem, Produkty
na bazie czekolady, Tiramisu, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby
piekarnicze, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, Wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, Wyroby cukiernicze zawierające
dżem, Wyroby cukiernicze zawierające galaretkę, 43 Bary przekąskowe, Bary, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie żywności,
Herbaciarnie, Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary, Lodziarnie,
Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości,
Oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Pizzerie,
Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe,
Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie
żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Snack-bary, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych,
Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi herbaciarni, Usługi
kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi mobilnych restauracji, Usługi
restauracji fast-food, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi
snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi w zakresie
dostarczania napojów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi,
Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(111) 350628
(220) 2021 07 12
(210) 531403
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 02
(732)	SMULEWICZ MONIKA HR NA SZPILKACH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HR na szpilkach
(510), (511) 16 Książki, Książki informacyjne, Książki niebeletrystyczne,
Książki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, Drukowane materiały w zakresie
kursów korespondencyjnych, Materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), Zeszyty ćwiczeń, Czasopisma, Gazety, 35
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym doradztwo,
konsultacje, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji perso-
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nelu, w tym doradztwo, Usługi rekrutacyjne, 41 Usługi edukacyjne
i instruktażowe, w tym szkolenia, doradztwo, mentoring, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, w tym wydawanie czasopism
i książek w postaci elektronicznej, Organizowanie konferencji, wystaw
i konkursów, w tym przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów
i warsztatów [szkolenia], Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi, szkolenia w zakresie usług rekrutacji personelu.

(111) 350629
(220) 2021 07 12
(210) 531404
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 02
(732)	SMULEWICZ MONIKA HR NA SZPILKACH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HR NA SZPILKACH monikasmulewicz.pl
(540)

(591) szary, różowy, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.01, 03.13.01, 09.09.05
(510), (511) 16 Książki, Książki informacyjne, Książki niebeletrystyczne,
Książki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane
instrukcje dotyczące metod nauczania, Drukowane materiały w zakresie kursów korespondencyjnych, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Zeszyty ćwiczeń, Czasopisma, Gazety,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, w tym doradztwo,
konsultacje, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, w tym doradztwo, Usługi rekrutacyjne, 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe, w tym szkolenia, doradztwo, mentoring, Organizowanie
konferencji, wystaw i konkursów, w tym przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, w tym wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, Szkolenia w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi, szkolenia w zakresie usług rekrutacji personelu.
(111) 350630
(220) 2021 07 12
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 02
(732) KORDIUKIEWICZ IWONA, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Inktorpeda
(510), (511) 2 Farby wodne.

(210) 531419

(111) 350631
(220) 2021 07 12
(151) 2021 12 07
(441) 2021 08 02
(732) KORDIUKIEWICZ IWONA, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Sitofach
(510), (511) 40 Sitodruk.

(210) 531430

(111) 350632
(220) 2021 09 29
(210) 534510
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 18
(732) FUCHS GRAŻYNA, Bojszowy Nowe (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Grażyna Fuchs
(510), (511) 41 Edukacja, Usługi edukacyjne, Szkolenia edukacyjne,
Testy edukacyjne, Sprawdziany edukacyjne, Edukacja [nauczanie],
Edukacja językowa, Seminaria edukacyjne, Informacja o edukacji,
Przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Usługi doradztwa edukacyjnego, Zapewnianie
pokazów edukacyjnych, Opracowywanie materiałów edukacyjnych,
Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych,
Edukacja w dziedzinie informatyki, Usługi edukacji dla dorosłych,
Oddziały opieki dziennej [edukacyjne], Usługi edukacyjne i instruk-

tażowe, Warsztaty w celach edukacyjnych, Organizowanie spotkań
z dziedziny edukacji, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Usługi doradcze w zakresie edukacji, Organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, Usługi konsultacyjne związane z edukacją inżynieryjną, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Usługi edukacyjne w zakresie szkół średnich, Usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych, Usługi edukacyjne związane z przetwarzaniem danych,
Usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, Usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach edukacyjnych, Organizacja aktywności
edukacyjnych na obozach letnich, Prowadzenie kursów edukacyjnych z zakresu nauk ścisłych, Usługi edukacyjne związane z nauką
języków obcych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie lingwistyki, Usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, Zapewnianie testów edukacyjnych i ocen w formie komputerowej, Usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków
obcych, Zapewnianie zajęć uzupełniających z matematyki.

(111) 350633
(220) 2021 02 02
(210) 523962
(151) 2022 02 18
(441) 2021 08 30
(732) UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE,
Kraków (PL);
DRYJA SŁAWOMIR, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CEREVISIA ALBA CRACOVIENSIS KRAKOWSKIE BIAŁE
(540)

(531) 09.07.01, 09.07.05, 09.07.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 Piwo, Piwo pszeniczne. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 350634
(220) 2021 03 11
(210) 525932
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) MS WIĘCEJ NIŻ OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MS Pomorska Fabryka Okien
(510), (511) 6 Bramy metalowe, Drzwi metalowe, Futryny do drzwi
metalowe, Okna metalowe, Metalowe ramy okienne, Okucia metalowe do okien, Okucia do drzwi metalowe, Ościeżnice metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Metalowe żaluzje architektoniczne, Metalowe żaluzje zwijane, Metalowe, okienne żaluzje zwijane, Żaluzje
metalowe do użytku zewnętrznego, Metalowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Metalowy osprzęt klamek do drzwi, Osprzęt
metalowy do szklenia okien, 19 Drzwi niemetalowe, Futryny drzwiowe niemetalowe, Szkło izolacyjne do budownictwa, Profile niemetalowe do budownictwa, Profile niemetalowe dla budownictwa,
Moskitiery niemetalowe, Szkło okienne, Szkło okienne dla budownictwa, Okiennice niemetalowe, Okna niemetalowe, Niemetalowe
rolety zewnętrzne do okien, Ościeżnice drzwiowe niemetalowe, Niemetalowe ościeżnice do okien, Płyty drzwiowe niemetalowe, Ramy
okienne niemetalowe, 20 Osprzęt niemetalowy do drzwi, Osprzęt
niemetalowy do okien, Zawiasy niemetalowe.
(111) 350635
(220) 2021 08 25
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732)	Eli Lilly and Company, Indianapolis (US)
(540) (znak słowny)
(540)	LIPROLOG
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 533163
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(111) 350636
(220) 2021 09 01
(210) 533437
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 27
(732)	APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Polly Pizza
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Pizzerie.
(111) 350637
(220) 2021 09 09
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PEST PROTECT
(540)

(210) 533744

(591) pomarańczowy, czarny, żółty, granatowy, szary
(531) 02.09.04, 24.01.08, 26.11.03, 24.01.03, 24.01.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Sprzedaż za pośrednictwem radia, telewizji, sieci Internet oraz sklepów detalicznych i hurtowych środków odstraszających
zwierzęta, Środków owadobójczych, do zwalczania i odstraszania
owadów, Preparatów i artykułów do tępienia szkodników, Pestycydów, Preparatów do zwalczania insektów, Preparatów do odstraszania robactwa, Preparatów do niszczenia robactwa, środków ochrony
roślin, Usługi w zakresie zamówień online, Usługi handlowe online,
w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza
Internetu, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), Analizy rynkowe,
Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych.
(111) 350638
(220) 2021 09 16
(210) 534029
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 25
(732) PHARMACEUTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) pharmedio.pl
(510), (511) 38 Agencje informacyjne, Usługi on-line, mianowicie
przesyłanie wiadomości, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi, Zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu
wyszukiwania danych, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Internecie i innych mediach, Udostępnianie forów internetowych online, Nadawanie programów
za pośrednictwem Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, 41 Badania
edukacyjne, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, Doradztwo w zakresie szkoleń
medycznych, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo zawodowe [edukacja], Edycja zdjęć, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie
informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie
tekstów, informacji audio i/lub wideo, Informacja dotycząca edukacji
udzielana on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu, Informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych, Kursy
szkoleniowe, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Medyczne usługi edukacyjne, Nauczanie
i szkolenia, Nauczanie w dziedzinie medycyny, Nauczanie w zakresie
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zdrowia, Nauczanie w zakresie sposobów odżywiania, Nauczanie
w zakresie ziołolecznictwa, Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie
i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych, nie online, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, Organizowanie
konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie szkoleń
w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, Pisanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], Produkcja i wypożyczanie materiałów edukacyjnych i instruktażowych, Projekcja filmów do celów medycznych,
Prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pracowników służby zdrowia, Prowadzenie edukacyjnych programów wspierających dla pacjentów, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień
medycznych, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek,
Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, Publikacja i wydawanie prac naukowych
związanych z technologią medyczną, Publikacja książek i czasopism
elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja treści redakcyjnych stron
dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacja wyników badań klinicznych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie
czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowanie
tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów medycznych, Publikowanie tekstów, Publikowanie wyników prób klinicznych dotyczących preparatów farmaceutycznych,
Rozrywka on-line, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia
i sprawności fizycznej, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Udostępnianie informacji na temat kongresów, Udostępnianie kursów szkoleniowych
dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych
zawodów, Udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów,
Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie
rozrywki za pośrednictwem podkastów, Usługi doradcze w zakresie edukacji, Usługi edukacji medycznej, Usługi edukacyjne, Usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, Usługi edukacyjne
dotyczące zdrowia, Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się
do służby zdrowia, Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej,
Usługi edukacyjne z zakresu farmacji, Usługi edukacyjne z zakresu
medycyny, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek
i czasopism w Internecie, Wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów,
Wydawanie publikacji medycznych, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych, Usługi rozrywkowe oferowane w systemie on-line z komputerowej bazy danych lub z Internetu.

(111) 350639
(220) 2021 10 12
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732)	GNIADEK ANDRZEJ, Dolice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fine lashes
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.01
(510), (511) 3 Rzęsy, Rzęsy sztuczne.

(210) 535136
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(111) 350640
(220) 2021 10 08
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) PERZYNA WOJCIECH, Grzędy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WT Wagi Tarczyn
(540)

(210) 535022

(591) czerwony, biały, fioletowy
(531) 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyrządami
do pomiaru wagi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyrządami do pomiaru wagi.
(111) 350641
(220) 2021 09 21
(151) 2022 02 15
(441) 2021 10 25
(732) FEDE-CHREŚCIONKO ANITA
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PATI, Rypin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bułka z masłem BY PATI SINCE 1995
(540)

(210) 534180

(510), (511) 43 Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Przygotowywanie posiłków i napojów, Serwowanie
napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi barów i restauracji, Usługi restauracyjne.

(111) 350644
(220) 2021 09 22
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 18
(732) JANKOWSKI ROBERT JARBEX, Otwock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) twoje obuwie
(540)

(210) 534228

(591) różowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 09.09.01, 09.09.05
(510), (511) 25 Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty zimowe, Buty
za kostkę, Buty wsuwane, Buty z ukrytym obcasem, Buty sportowe, Buty skórzane, Buty płócienne, Buty na rzepy, Buty na wysokim
obcasie, Buty na płaskim obcasie, Buty dziecięce, Obuwie, Obuwie
codzienne, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie męskie
i damskie, Obuwie gumowe, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie codziennego użytku, Kalosze [obuwie].
(111) 350645
(220) 2021 09 24
(210) 534327
(151) 2022 02 15
(441) 2021 10 18
(732)	SKATE-X SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REPUBLIKA PARK
(540)

(591) biały, ciemnobrązowy, brązowy
(531) 05.03.15, 11.01.02, 11.01.04, 09.07.19, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 30 Ciasta [słodkie lub słone], Ciasto na bazie jaj, Gotowe
pizze, Kanapki, Opiekane kanapki z serem i z szynką, Sandwicze, Herbata, Kawa, Wyroby piekarnicze, Gotowe desery [wyroby cukiernicze],
43 Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi świadczone przez bary bistro, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 350642
(220) 2021 09 21
(210) 534190
(151) 2022 02 14
(441) 2021 10 18
(732)	SUKCES TECHNOLOGY GROUP-DZIEMIAŃCZUK
SPÓŁKA JAWNA, Wasilków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLUnano
(510), (511) 6 Rolety zewnętrzne metalowe, Elementy rolet metalowych zewnętrznych, 7 Łożyska, 19 Niemetalowe rolety antywłamaniowe, Elementy niemetalowych rolet antywłamaniowych.
(111) 350643
(220) 2021 09 21
(210) 534214
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) CZYŻYCKI TOMASZ, WIŚNIEWSKI SŁAWOMIR FRANCUSKIE
SMAKI SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYRANO de BERGERAC
(540)

(591) czerwony, biały, czarny, jasnożółty
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.07.25, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Edukacja sportowa.
(111) 350646
(220) 2021 08 18
(210) 532940
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) FEIDAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COLOR&ROLL
(510), (511) 2 Farby, lakiery, barwniki, preparaty gruntujące, środki
do konserwacji drewna.
(111) 350647
(220) 2021 09 01
(210) 533412
(151) 2022 02 02
(441) 2021 09 27
(732) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAJTEK BAJTEK
(510), (511) 14 Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku
osobistego, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 16
Książki, 18 Parasole plażowe, Torby plażowe, 21 Statuetki, figurki,
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tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, 24 Ręczniki plażowe, 25
Kapelusze plażowe, Obuwie plażowe, Płaszcze plażowe, Chusty plażowe, Sandały i buty plażowe, Stroje plażowe, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, 28 Piłki plażowe,
Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Nadmuchiwane akcesoria
unoszące się na wodzie, Nadmuchiwane zabawki do basenu, Nadmuchiwane zabawki do kąpieli, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy,
Artykuły i sprzęt sportowy.

(111) 350648
(220) 2021 09 01
(210) 533413
(151) 2022 02 02
(441) 2021 09 27
(732) CAPTAIN MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAJKTEK KAJTEK
(510), (511) 14 Artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, 16 Książki, 18 Torby plażowe, Parasole plażowe, 21 Statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota
lub szkło, zawarte w tej klasie, 24 Ręczniki plażowe, 25 Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Chusty plażowe, Kapelusze plażowe, Obuwie plażowe, Sandały i buty plażowe,
Płaszcze plażowe, Stroje plażowe, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, Piłki plażowe, Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Nadmuchiwane akcesoria unoszące się na wodzie, Nadmuchiwane zabawki do kąpieli, Nadmuchiwane zabawki do basenu.
(111) 350649
(220) 2019 12 06
(210) 507761
(151) 2022 02 04
(441) 2020 02 10
(732) URBAN TOMASZ SCORPION EYEWEAR, Ząbki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Spark eye
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 02.09.04
(510), (511) 9 okulary, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne,
okulary korekcyjne, szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne,
akcesoria do okularów, oprawki do okularów, futerały do okularów,
etui na okulary, łańcuszki do okularów, sznurki do okularów, mikroskopy, szkła powiększające, soczewki antyrefleksyjne, żaden z wyżej wymienionych towarów nie obejmujący celowników, dalmierzy,
lunet, lunet celowniczych, statywów, lornetek lub lornetek jednookularowych, i / lub towarów przeznaczonych do użytku w przemyśle optyki sportowej i / lub do użytku w połączeniu z celownikami,
lunetami lub bronią palną, 35 salony optyczne, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej, w tym także przez Internet, artykułów medycznych o przeznaczeniu okulistycznym, okularów, szkieł i oprawek
do okularów, soczewek kontaktowych, płynów do soczewek kontaktowych, okularów przeciwsłonecznych oraz okularów korekcyjnych,
dodatków do odzieży, akcesoriów do okularów, biżuterii, akcesoriów
okulistycznych, oraz sprzętu do diagnozy medycznej w okulistyce
dla gabinetów okulistycznych i zakładów optycznych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, badanie opinii publicznej, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi jako zarządzanie bazami danych,
pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych dla komputerowych
baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, żadna z wyżej wymienionych usług nie do wykonywania dla przemysłu optyki sportowej i / lub wykonywania w połączeniu z celownikami, lunetami lub bronią palną .
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(111) 350650
(220) 2020 12 10
(210) 522039
(151) 2022 02 09
(441) 2021 10 25
(732) ŚWIERLIKOWSKA MAGDALENA CARPETS & MORE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carpets & More DYWANY, KTÓRE POKOCHASZ
(540)

(591) ciemnoszary, biały
(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 27 dywany, maty, maty łazienkowe, podkładki pod dywany, pokrycia podłogowe, tapety tekstylne, ścienne tekstylne materiały wykończeniowe, chodniki dywanowe, chodniki [maty], dywany,
chodniki i maty, tapety nietekstylne, tapety sufitowe, tapety winylowe, tapety z korka, tapety z tworzyw sztucznych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w sklepach internetowych i stacjonarnych w zakresie dywanów, wykładzin dywanowych, przedmiotów wyposażenia
wnętrz i mebli, pokazy towarów w zakresie dywanów, wykładzin dywanowych, przedmiotów wyposażenia wnętrz i mebli, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia
usług, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami
podłogowymi.
(111) 350651
(220) 2021 04 08
(210) 527226
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	STRUNIAWSKA GRAŻYNA, STRUNIAWSKI KRZYSZTOF,
STRUNIAWSKI PRZEMYSŁAW, STRUNIAWSKA MARTA
KSI ROAD SOLUTIONS SPÓŁKA CYWILNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HATSON DIAMOND
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 17.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Usługi agencji importowo-eksportowych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej świadczonych
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji
elektronicznej, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo
handlowe, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Doradztwo handlowe, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, Zarządzanie (w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych składanych telefonicznie lub komputerowo, Sprzedaż
i dystrybucja tarcz i narzędzi diamentowych.
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(111) 350652
(220) 2021 05 18
(210) 528998
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) KOPCZYK MAŁGORZATA KRAWAT I MUSZKA,
Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Krawat i Muszka
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Edukacja, rozrywka i sport.
(111) 350653
(220) 2021 08 31
(210) 533388
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) CZERSKA ANETA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) c 5 a b ? CUDOWNE DZIECKO INSTYTUT ROZWOJU MAŁEGO
DZIECKA
(540)

(591) biały, różowy, błękitny, niebieski, ciemnoniebieski, fioletowy,
czarny
(531) 01.01.03, 24.17.12, 02.05.02, 26.01.05, 26.01.13, 26.01.14,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe związane z edukacją
dzieci, Książki elektroniczne do pobrania, Książki w formacie cyfrowym
do pobierania z Internetu, 16 Książki, Książki dla dzieci, Książki edukacyjne, Książki z obrazkami, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki z zasadami
do gier, 28 Elektroniczne zabawki do nauki, Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki, Zabawki dla
dzieci, Zabawki dla niemowląt, Zabawki do rysowania, Zabawki do kołysek, Zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, Zabawki do szkicowania, Zabawki edukacyjne, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Zabawki
sprzedawane w formie zestawów, 41 Zajęcia zorganizowane dla dzieci
w zakresie rozrywki i edukacji, Edukacja, Informacja o edukacji, Budowanie zespołu-edukacja, Doradztwo zawodowe z zakresu edukacji,
Edukacja dorosłych, Informacje dotyczące edukacji, Edukacja językowa,
Edukacja, nauczanie, Edukacja przedszkolna, Edukacja, rozrywka i sport,
Edukacja w zakresie świadomości ruchowej, Organizowanie konkursów
z zakresu edukacji lub rozrywki, Organizowanie seminariów związanych
z edukacją, Sympozja związane z edukacją, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Usługi przedszkoli-edukacja, Usługi przedszkolne-edukacja lub
rozrywka, Usługi szkół-edukacja, Wyższe uczelnie-edukacja.
(111) 350654
(220) 2021 09 20
(210) 534156
(151) 2022 02 15
(441) 2021 10 25
(732)	ŁOWCY BLASKU PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Łowcy Blasku
(510), (511) 1 Chemikalia do impregnacji skóry, Środki chemiczne do impregnacji skóry, Chemikalia do impregnowania tekstyliów, Powłoki
ochronne do lakierów samochodowych, 3 Woski do polerowania, Środki
do czyszczenia pojazdów, Środki do polerowania, Kosmetyki samochodowe, Preparaty do nadawania połysku, Środki do nadawania połysku
samochodom, Wosk samochodowy, Środki do czyszczenia tapicerki, 37
Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie samochodów, Kompleksowe czyszczenie samochodów, Mycie pojazdów mechanicznych, Odświeżanie lakieru samochodu, Konserwacja samochodów, Polerowanie
samochodów, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie wgłębień, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, Usługi związane z tapicerką i naprawą
pojazdów, Czyszczenia tapicerki.

(111) 350655
(220) 2021 09 21
(151) 2022 02 14
(441) 2021 10 18
(732)	SOKOŁOWSKI MATEUSZ, Porosły (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kolektyw K
(540)

(210) 534203

(531) 05.03.17, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą.
(111) 350656
(220) 2021 10 01
(210) 534664
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) OSÓBKA RENATA, Laski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SweetVegy
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Batony
zbożowe i energetyczne, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batoniki
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Batony gotowe
do spożycia na bazie czekolady.
(111) 350657
(220) 2021 10 07
(210) 534916
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) PRZYSTANEK TLEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tleń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TLENIANKA
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 32 Gazowana woda mineralna, Smakowa woda mineralna, Woda mineralna, Woda mineralna [napoje], Woda, Woda aromatyzowana, Woda gazowana, Woda niegazowana, Woda źródlana,
Woda stołowa.
(111) 350658
(220) 2021 09 21
(210) 534204
(151) 2022 02 14
(441) 2021 10 18
(732) KANAŁ SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANAŁ SPORTOWY GOL LIVE
(540)

(591) pomarańczowy, beżowy, niebieski, czarny, zielony, biały, złoty
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.01.08, 26.01.11, 26.01.16,
26.04.01, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.25, 26.07.25,
27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 16 Gazety, Kalendarze, Karty do kolekcjonowania, Karty
pocztowe, Kasetki na biurko na materiały biurowe [artykuły biurowe],
Komiksy, Książki, Notatniki [notesy], Podstawki pod kufle do piwa,
Zeszyty, 21 Butelki, Kubki, Kufle, Otwieracze do butelek, Termosy
do napojów, 25 Czapki [nakrycia głowy], Koszulki z krótkim rękawem,
Podkoszulki sportowe, Skarpetki, Szaliki, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Spodnie dresowe, 38 Nadawanie bezprzewodowe, Transmisja
podkastów, Transmisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych,
41 Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Telewizyjne usługi rozrywkowe,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Usługi reporterskie.

(111) 350659
(220) 2021 07 18
(210) 531661
(151) 2022 02 17
(441) 2021 08 30
(732)	LUONG THI XUYEN SPICE & YOU, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SPICE & YOU
(540)

(531) 13.01.08, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów
dla gości, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi barów i restauracji, Usługi kateringowe, Usługi
restauracyjne, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 350660
(220) 2021 08 02
(210) 532232
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SIMBLOCK
(510), (511) 9 Liczniki [elektryczność], Złączki [elektryczność], Bloki
do rozprowadzania prądu elektrycznego, Odgałęźniki, Elektryczne
listwy zaciskowe, Listwy przeciwprzepięciowe, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne], Listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, Elektryczne puszki odgałęźne, Obudowy [puszki] do złączy kablowych,
Puszki do kabli elektrycznych, Puszki do połączeń elektrycznych,
Puszki elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki
elektryczne, Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki połączeniowe
kabli telefonicznych, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Puszki wypustowe energii elektrycznej, Kable i przewody elektryczne,
Ograniczniki prądu elektrycznego, Wskaźniki [elektryczność], Mufy
żelowe, Złączki do przewodów elektrycznych.
(111) 350661
(220) 2021 08 02
(210) 532233
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO SIMET SPÓŁKA AKCYJNA,
Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SIMBLOCK
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(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 Liczniki [elektryczność], Złączki [elektryczność], Bloki
do rozprowadzania prądu elektrycznego, Odgałęźniki, Elektryczne
listwy zaciskowe, Listwy przeciwprzepięciowe, Listwy zaciskowe [złącza elektryczne], Listwy zasilające z gniazdami przenośnymi, Elektryczne puszki odgałęźne, Obudowy [puszki] do złączy kablowych,
Puszki do kabli elektrycznych, Puszki do połączeń elektrycznych,
Puszki elektroinstalacyjne, Puszki łączeniowe, Puszki na przełączniki
elektryczne, Puszki odgałęźne [elektryczność], Puszki połączeniowe
kabli telefonicznych, Puszki przyłączeniowe [elektryczność], Puszki wypustowe energii elektrycznej, Kable i przewody elektryczne,
Ograniczniki prądu elektrycznego, Wskaźniki [elektryczność], Mufy
żelowe, Złączki do przewodów elektrycznych.
(111) 350662
(220) 2021 08 26
(210) 533151
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732)	NOVDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przasnysz (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NOVDOM
(510), (511) 35 Usługi w zakresie reklamy, promocji i informacji handlowej,
Doradztwo w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, Selekcjonowanie i grupowanie z myślą o osobach trzecich różnych
towarów w warunkach pozwalających nabywcom wygodnie je oglądać
i kupować w sklepach z: materiałami budowlanymi i wyposażenia wnętrz,
usługi deweloperskie takie jak: doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi oraz dostarczanie informacji
związanej z działalnością gospodarczą w zakresie budownictwa, 36 Usługi w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych, usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie i wynajmu nieruchomości oraz ich wyceny,
Usługi deweloperskie takie jak: tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości,
mieszkań i powierzchni handlowych, zarządzanie i administrowanie budynkami, 37 Usługi budowlane, Usługi instalacyjne, remontowe i konserwacyjne w zakresie budowy nieruchomości, Wynajem maszyn i sprzętu
budowlanego i burzącego, przygotowywanie terenów pod budowę i zarządzanie nimi, usługi w zakresie nadzoru budowlanego, 39 Usługi w zakresie transportu i wynajmu środków transportu, wynajem garaży i miejsc
parkingowych, usługi magazynowe i wynajem powierzchni magazynowych, 42 Usługi w zakresie projektowania urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego oraz nadzór wykonawczy, usługi projektowania
i wyposażania wnętrz, 45 Obsługa prawna inwestycji budowlanych oraz
wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
(111) 350663
(220) 2021 08 31
(210) 533372
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) BROWAR REDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Deski Browarne
(510), (511) 30 Ciasteczka z mąki otrzymywanej w wyniku obróbki
słodu jęczmiennego wykorzystywanego w procesie filtracji brzeczki
piwnej, Przekąski na bazie zbóż.
(111) 350664
(220) 2021 09 09
(210) 533748
(151) 2022 02 17
(441) 2021 10 25
(732)	ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe,
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne,
Pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk
wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie
i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, Organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, Usługi wydawnicze.

(591) ciemnopomarańczowy, ciemnożółty, pomarańczowy, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.10, 26.03.04, 26.11.12, 29.01.14
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej.
(111) 350665
(220) 2021 09 09
(210) 533751
(151) 2022 02 18
(441) 2021 10 25
(732)	ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIRX ENERGY
(540)

(591) biały, ciemnopomarańczowy, ciemnożółty, czarny,
pomarańczowy, żółty
(531) 01.15.03, 26.01.01, 26.01.10, 26.03.04, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej.
(111) 350666
(220) 2021 09 09
(210) 533753
(151) 2022 02 18
(441) 2021 10 25
(732)	ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRILUX
(540)

(591) biały, ciemnozielony, czarny
(531) 13.01.25, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe.
(111) 350667
(220) 2021 09 10
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRANICE
(540)

(210) 533804

(591) biały, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.11.23, 25.07.05, 26.03.23
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe,
Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja,

(111) 350669
(220) 2021 06 24
(210) 530733
(151) 2022 02 18
(441) 2021 08 30
(732) PRZYJAZNE PAŃSTWO SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wódka wyBUHowa
(510), (511) 33 Wódka.
(111) 350670
(220) 2021 08 10
(210) 532557
(151) 2022 02 02
(441) 2021 10 18
(732) MĄCZKA ARKADIUSZ, Jankowo Gdańskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AM PROJEKT
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 35 Analiza marketingowa nieruchomości, Negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośrednictwo w zakresie
transakcji handlowych i umów handlowych, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Promocja sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych, 36 Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Wyceny finansowe
nieruchomości, Usługi kredytowania nieruchomości, Organizowanie
wynajmu nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Usługi
nabywania nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi
konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości,
Usługi zarządzania sprzedażą lokali usługowych, Usługi zarządzania
lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, 37 Usługi budowlane,
Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Usługi doradztwa budowlanego, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Budowanie
lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, Usługi robót ziemnych, Usługi w zakresie realizacji i nadzoru usług
remontowych obiektów budowlanych, Usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, Budowa instalacji wodociągowych, Montaż
instalacji centralnego ogrzewania, Usługi wykonawców instalacji
elektrycznych, Budowa użytkowych instalacji słonecznych, Montaż
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, 42 Projektowanie architektoniczne w zakresie budowli, Projektowanie instalacji budowlanych,
infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, Projektowanie ogólnobudowlane, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, Projektowanie wnętrz budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, Ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne,
Oceny i badania geologiczne, Badania geologiczne działek budowlanych, Pomiary lub badania geologiczne.
(111) 350671
(220) 2016 12 21
(151) 2021 11 08
(441) 2017 01 30
(732)	Alpen Pharma AG, Bern (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Active Flora baby

(210) 465495
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(111) 350673
(220) 2021 06 14
(210) 530195
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 20
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TAURON DYSTRYBUCJA AMIplus
(540)

(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy
żywnościowe, mineralne suplementy diety dla ludzi, probiotyki (suplementy), preparaty probiotyczne do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi nie przeznaczone
do celów leczniczych, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety
zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety dla niemowląt, substancje dietetyczne dla niemowląt, żywność dla niemowląt, mleko w proszku dla niemowląt, dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt, preparaty dla niemowląt
nie zawierające laktozy, preparaty dietetyczne dla dzieci, nutraceutyki
do stosowania jako suplementy diety, farmaceutyki i naturalne środki
lecznicze, preparaty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne,
leki dla ludzi, leki ziołowe, leki homeopatyczne, lekarstwa przeciw zaparciom, leki do celów stomatologicznych, leki pomocnicze (wspierające) do celów medycznych, leki wzmacniające, lekarstwa do picia, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, produkty dietetyczne do celów medycznych, preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, dietetyczne środki spożywcze
przystosowane do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, balsamy do użytku medycznego, kremy do rąk do celów medycznych, zioła lecznicze, kremy
ziołowe do użytku medycznego, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, toniki do celów medycznych, lotony do celów farmaceutycznych, maści do celów farmaceutycznych, preparaty ziołowe do celów
medycznych, nalewki lecznicze, napoje lecznicze, herbata lecznicza,
herbatki odchudzające do celów medycznych, lecznicze wyciągi ziołowe do celów medycznych, wody mineralne do celów medycznych,
oleje lecznicze, preparaty medyczne na porost włosów, sole do celów
medycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, ekstrakty roślinne
do celów farmaceutycznych, intymne preparaty nawilżające.
(111) 350672
(220) 2021 09 21
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROK
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 19.03.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.
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(210) 534195

(591) biały, ciemnoróżowy, szary, jasnoszary, jasnoróżowy
(531) 26.04.07, 26.04.02, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Liczniki, liczniki mediów, liczniki energii elektrycznej w tym
liczniki do zdalnego odczytu energii, liczniki wody, liczniki gazu, urządzenia pomiarowe, 35 Usługi analizy kosztów w związku z zużyciem energii elektrycznej, Usługi w zakresie oferowania zestawień statystycznych
w zakresie zużycia energii elektrycznej, Sprzedaż energii elektrycznej,
Doradztwo i wdrażanie systemów w zakresie działalności dotyczącej
rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, Promocja
działań na rzecz wdrażania systemów w zakresie działalności dotyczącej zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej, Wspomaganie wymiany informacji pomiędzy obecnymi
i potencjalnymi uczestnikami rynku energii, promocja działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju energetycznego, optymalnego rozwoju źródeł energii, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz
zwiększania efektywności energetycznej w Polsce z wykorzystaniem
systemów certyfikacji poprzez: promowanie idei certyfikatów dla źródeł
energii odnawialnej oraz energii z tych źródeł, Promowanie idei certyfikatów dla źródeł energii produkowanej w skojarzeniu oraz energii z tych
źródeł, Promowanie idei certyfikatów dla efektywności energetycznej
organizowanie programów promocyjnych, konkursów, Działania promocyjne na rzecz racjonalnego rozwoju rynku energii ze źródeł odnawialnych, kształtowania zasad obrotu energią z tych źródeł, kompatybilności
zasad obrotu energią z tych źródeł z regulacjami kształtowania zasad obrotu energią z tych źródeł, kompatybilności zasad obrotu energią z tych
źródeł z regulacjami obowiązującymi w UE, 38 Usługi przesyłania powiadomień na e-mail i na komórkę w zakresie zużycia energii elektrycznej
oraz planowania oszczędności i ustalania celów, Usługi internetowego
dostępu do aplikacji z informacjami zużycia energii elektrycznej i płatności z tym związanych dostępnych z poziomu urządzeń telekomunikacyjnych w tym smartfonów, komputerów, tabletów, przedstawionych także
w formie zestawień i wykresów, 42 Usługi pomiarowe, usługi oferowania
wizualizacji zużycia energii, usługi zdalnego odczytywania pomiarów
zużycia energii elektrycznej, usługi doradztwa w zakresie planowania
zużycia energii elektrycznej, usługi projektowania oprogramowania oraz
systemów pomiarowych w zakresie zdalnego przesyłania informacji między inteligentnymi licznikami a systemem pomiarowym.
(111) 350674
(220) 2021 06 08
(210) 529931
(151) 2021 12 20
(441) 2021 09 06
(732)	EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CalmDRINK
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
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(510), (511) 31 Preparaty spożywcze dla zwierząt, Wzbogacane substancje odżywcze dla zwierząt, Mieszanki paszowe dla zwierząt, Karmy i pasze dla zwierząt.

(111) 350675
(220) 2021 11 26
(210) 536991
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732)	SOLECKA BARBARA ARTEMIUS KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT BARBARA SOLECKA, Gorlice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARTEMIUS KANCELARIA ADWOKACKA
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 03.01.01, 03.01.16, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi prawne.
(111) 350676
(220) 2021 08 04
(210) 532344
(151) 2021 12 02
(441) 2021 08 16
(732)	LAUDAŃSKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WOLNI OD METRYKI
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne, 8 Ręczne
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, 10
Akcesoria wspomagające współżycie seksualne, Protezy i sztuczne
implanty, Gadżety erotyczne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii,
Urządzenia ułatwiające przemieszczanie się, Aparatura do zabiegów
fizjoterapeutycznych, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.
(111) 350677
(220) 2021 10 18
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) BRZEZIŃSKA-BRAŃSKA AGNIESZKA,
Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARTBAZAR
(540)

(111) 350679
(220) 2021 10 21
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) MAGIERA KRZYSZTOF, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NIE POMPUJESZ NIE JEDZIESZ PUMPTRACK
(540)

(210) 535504

(210) 535333

(591) granatowy, czerwony
(531) 18.01.05, 26.04.06, 26.04.22, 26.03.01, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe,
Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka i sport.

(591) żółty, niebieski, turkusowy, czerwony, jasnofioletowy,
fioletowy, różowy, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 01.15.15, 03.07.17
(510), (511) 41 Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
(111) 350678
(220) 2021 10 21
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) MAKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKRUSZ
(540)

(510), (511) 7 Maszyny dla górnictwa, Maszyny do rozbijania kamieni, Maszyny do sortowania skał, Maszyny kruszące, Przesiewacze,
Dezyntegratory, Granulatory do recyklingu nadlewów, Kruszarki
bijakowe, Kruszarki do celów przemysłowych, Kruszarki kamienia
[maszyny], Kruszarki udarowe [maszyny lub części do maszyn], Młyny [maszyny], Młyny kulowe, Szczękowe kruszarki [maszyny], Wykładziny do młynów bijakowych, Podajniki, Przenośniki do przeładunku materiałów, Przenośniki kubełkowe, Przenośniki łańcuchowe,
Przenośniki śrubowe, Przenośniki taśmowe, Przenośniki wibracyjne,
Przenośniki z łańcuchem zgarniającym, Stałe przenośniki taśmowe,
Rozdrabniacze [maszyny], Ładowarki na gąsienicach, Podajniki [części maszyn], Sita [maszyny lub części maszyn], Mieszalniki, Maszyny
do przesiewania, Bębny [części maszyn], Sita do ziemi [maszyny],
Szczęki tnące [części do maszyn], Walce do gładzenia [maszyny], Walce jako części maszyn, Koparki (czerparki) [maszyny], 37 Udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
górniczych, Instalacja maszyn przemysłowych, Konserwacja maszyn przemysłowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do kruszenia odpadów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
górniczych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń górniczych.

(111) 350680
(220) 2021 10 22
(210) 535579
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAXIMUS AMINOPERFECT
(540)

(210) 535492

(591) biały, ciemnoszary, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.05.04, 26.01.01, 26.01.03

(591) ciemnoniebieski, niebieski, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 01.15.15, 01.15.23, 01.15.24, 27.03.12
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom,
Nawozy, Nawozy użyźniające glebę, Preparaty do nawożenia gleby,
Biostymulatory roślin, Środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku
w rolnictwie.
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(111) 350681
(220) 2020 05 17
(210) 513536
(151) 2020 10 08
(441) 2020 06 29
(732) KIKOSICKI DAWID ETATOWY SNAJPER, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Etatowy Snajper
(540)

(591) czerwony, niebieski
(531) 26.01.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rekrutacja personelu informatycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich,
41 edukacja w dziedzinie informatyki, usługi szkoleniowe dotyczące
stosowania technologii informatycznej, 42 testowanie, stwierdzanie
autentyczności i kontrola jakości, usługi naukowe i technologiczne,
usługi projektowania, usługi w zakresie technologii informacyjnych,
usługi w zakresie projektowania, poradnictwo informatyczne, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami,
projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów informatycznych, usługi doradcze
ekspertów w zakresie sieci informatycznych, usługi doradztwa informatycznego, usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, usługi konsultacyjne ekspertów w związku ze sprzętem
informatycznym, usługi konsultacyjne w zakresie informatyki, usługi
w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie
elektronicznego przetwarzania danych [EDP], usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, dostarczanie raportów z zakresu informatyki, dostarczanie specjalistycznych raportów w zakresie
informatyki, informatyka śledcza, konwersja kodów informatycznych
dla osób trzecich, testowanie sprzętu informatycznego.
(111) 350682
(220) 2021 10 08
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) PERZYNA WOJCIECH, Grzędy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WAGOPOL Wagi Elektroniczne
(540)

(210) 535026

(591) czerwony, szary, biały
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyrządami
do pomiaru wagi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyrządami do pomiaru wagi.
(111) 350683
(220) 2021 10 08
(210) 535028
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AMPITAR
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne a mianowicie antybiotyki,
przeciwbakteryjne preparaty do celów medycznych i weterynaryjnych.

(111) 350684
(220) 2021 10 11
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) MARTYNIUK MICHAŁ DIVLOY, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Divloy
(540)

45
(210) 535062

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Agencje reklamowe, Badania rynku i badania marketingowe, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja
filmów reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Reklama, Przygotowywanie reklam prasowych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, Agencja public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, Dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji związanych z reklamą, Kampanie marketingowe,
Informacja marketingowa, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Marketing bezpośredni, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Marketing dotyczący promocji, Marketing internetowy,
Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Marketing
w ramach wydawania oprogramowania, Opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych,
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie
losowania nagród w celach reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, Planowanie strategii marketingowych, Pośrednictwo
w zakresie reklamy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc w zarządzaniu w zakresie
promocji działalności gospodarczej, Produkcja i dystrybucja reklam
radiowych i telewizyjnych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w internecie, Projektowanie logo reklamowych, Produkcja reklam,
Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Promocja sprzedaży, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, Przygotowanie i rozmieszczanie
reklam, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Udostępnianie
raportów marketingowych, Umieszczanie reklam, Przygotowywanie
i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Usługi agencji marketingowych, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi
w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej,
Usługi w zakresie reklamy, Usługi planowania w zakresie reklamy.
(111) 350685
(220) 2021 10 11
(210) 535069
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	EUREDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WorkRebels
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching],
Doradztwo zawodowe i coaching, Testy edukacyjne.
(111) 350686
(220) 2021 10 11
(210) 535084
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) ZALEŚKIEWICZ KATARZYNA LICHO, Karłowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LICHO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Akwaforty [grafika], Akwarele, Dekoracje ścienne 3D
wykonane z papieru, Drukowane reprodukcje obrazów, Dekoracje
ścienne 3D wykonane z tektury, Graficzne (Reprodukcje-), Grawiury
[litografia], Obrazy, Obrazy i zdjęcia, Obrazy [malarstwo], oprawione
lub nie, Odbitki artystyczne graficzne, Odbitki sitodrukowe, Oleodruki, Ozdoby ścienne z papieru, Papierowe wyroby artystyczne, Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Reprodukcje graficzne, Reprodukcje obrazów, Ryciny [grafika], Ryciny i ich reprodukcje, Rysunki,
Rysunki graficzne, Ryty artystyczne, Sztychy, ryty [grawiura], Wydruki Giclée, Zdjęcia w postaci rysunków, Drukowane materiały ilustracyjne, Druki, Druki litograficzne, Druki w formie obrazów, Drukowane
wzory, Wykroje drukowane do szycia, Drukowane wykroje kostiumów, Wykroje do celów krawiectwa damskiego, Wykroje do szycia,
Wykroje do wykonywania odzieży, Wykroje krawieckie, Wykroje krawieckie do rysowania, Wykroje ubrań, Odbitki, Odbitki fotograficzne,
Odbitki kolorowe, Odbitki na płótnie, Kalendarze drukowane, Kalendarze, Kalendarze na biurko, Kalendarze ścienne, Podkładki na biurko z kalendarzem, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Aktówki
[artykuły biurowe], Etui na paszporty, 18 Aktówki, dyplomatki, Aktówki wykonane z imitacji skóry, Aktówki wykonane ze skóry, Bagaż,
Kufry bagażowe, Zawieszki, etykiety na bagaż [wyroby ze skóry], Etui,
futerały na dokumenty, Etui na banknoty, Etui na karty kredytowe
(portfele), Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Etui na karty
kredytowe z imitacji skóry, Etui na klucze, Etui na klucze z imitacji skóry, Etui na klucze wykonane ze skóry, Etui na prawo jazdy, Etui na wizytówki, Etui z imitacji skóry, Koperty ze skóry do pakowania, Kosmetyczki bez wyposażenia, Nosidełka dla niemowląt do noszenia
na ciele, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Plecaki, Plecaki
[małe], Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Artykuły podróżne
[walizki, torby], Duże, lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Płócienne torby na zakupy, Podróżne (Torby-), Podróżne torby na garderobę wykonane ze skóry, Skórzane torby na zakupy, Sportowe torby, Szkolne (Torby-), Tekstylne torby na zakupy, Torby, Torby
do pracy, Torby i portfele skórzane, Torby na książki, Torby na obuwie, Torby na odzież sportową, Torby na pas i na biodra [nerki], Torby
na ramię, Torby na zakupy, Torby naramienne dla dzieci, Torby plażowe, Torby płócienne, Torby podręczne do samolotu, Torby podróżne,
Torby podróżne wykonane ze skóry, Torby podróżne wykonane
z imitacji skóry, Torby robione na drutach, nie z metali szlachetnych,
Torby sportowe, Torby turystyczne, Torby uniwersalne, Torby
w kształcie walca, Torby z imitacji skóry, Torby wykonane ze skóry,
Torby ze sznurka na zakupy, Małe portmonetki, Portmonetki do noszenia na nadgarstku, Portmonetki skórzane, Torebki, portmonetki
i portfele, Randsels [japońskie tornistry szkolne], Sakwy, Saszetki biodrowe, Kopertówki [małe torebki], Torebki damskie, Torebki do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Szkockie
torebki futrzane lub skórzane [sporran], Skórzane torebki, Stylowe
torebki, Małe torebki kopertówki, Małe damskie torebki bez rączki,

Torebki do ręki, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki męskie, Torebki
na biodra [nerki], Torebki na ramię, Torebki-paski, Torebki typu hobo,
Torebki wieczorowe, Torebki-worki, Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki wykonane ze skóry, Worki marynarskie na podróż, Worki
podróżne, Worki, sakiewki, Worki ze sznurkiem, Walizki, Parasole, Parasole dla dzieci, Parasole i parasolki, Parasole [parasole przeciwsłoneczne], Parasole plażowe, Parasole (Pokrowce na-), Torby na parasole, 25 Bandany, Bandany na szyję, Berety, Chustki na głowę, Chustki
[apaszki], Cylindry [kapelusze], Czapki z pomponem, Czapki z daszkiem, Czapki wełniane, Czapki sportowe, Czapki [nakrycia głowy],
Czapki dziane, Daszki [nakrycia głowy], Kapelusze, Kapelusze plażowe, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze słomkowe, Duże luźne
kaptury [odzież], Kaptury, Maski na oczy do spania, Mufki [odzież],
Nakrycia głowy dla dzieci, Opaski na głowę [odzież], Opaski na szyję
[części odzieży], Turbany, Botki, Botki niemowlęce, Buciki dla niemowląt (z wełny), Buty damskie, Buty dla niemowląt, Buty do biegania, Buty do jogi, Buty do wody, Buty dziecięce, Buty gimnastyczne,
Buty na płaskim obcasie, Buty na platformie, Buty nieprzemakalne,
Buty płócienne, Buty skórzane, Buty tenisowe [obuwie sportowe],
Buty zimowe, Dziane buty dla niemowląt, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Sandały i buty plażowe, Walonki [buty filcowe], Chodaki drewniane, Damskie kapcie składane, Kapcie skórzane, Kalosze
[obuwie], Japonki, Obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie damskie,
Obuwie dla dzieci, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt,
Obuwie inne niż sportowe, Obuwie na plażę, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie wykonane z winylu, Tenisówki [obuwie], Pantofle domowe, Pantofle domowe ze skóry, Sandały, Drewniaki i sandały
w stylu japońskim, Skórzane sandały w stylu japońskim, Sandały
z paskiem na palec w stylu japońskim (asaura-zori), Sandały w stylu
japońskim (zori), Bermudy, Bezrękawniki, Kamizelki [bezrękawniki],
Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla niemowląt, Bielizna nocna, Body [bielizna], Bokserki damskie [bielizna],
Gorsety [bielizna], Halki [bielizna], Bikini, Biustonosze, Blezery, Bluzki
z krótkimi rękawami, Bluzki, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy
sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Kurtki bluzy, Szale boa [odzież], Bojówki, Bolerka, Bonżurki, Bryczesy, Burnusy,
Cheongsams (chińskie sukienki), Chinosy, Poszetki, Chusty [odzież],
Chusty pareo, Szale i chusty na głowę, Chusty plażowe, Damskie luźne topy, Topy ciążowe, Topy do biegania, Topy do jogi, Topy [odzież],
Topy z dzianin, Damskie sukienki na uroczystości, Letnie sukienki,
Luźne sukienki ciążowe, Luźne sukienki o prostym kroju, Skórzane
sukienki, Sukienki damskie, Sukienki dla niemowląt i małych dzieci,
Kimona, Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Dwurzędowe kurtki
marynarskie [bosmanki], Grube kurtki, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie
luźne kurtki do pasa, Kurtki, Kurtki bez rękawów, Kurtki dresowe,
Kurtki dwustronne, Kurtki futrzane, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki
[odzież], Kurtki pikowane [odzież], Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki skórzane, Kurtki zamszowe, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Ocieplane
kurtki, Pikowane kurtki [odzież], Płaszcze i kurtki futrzane, Dzianina
[odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Krótkie spodnie, Spodnie,
Spodnie do joggingu [odzież], Spodnie do jogi, Spodnie do piżamy,
Spodnie dresowe, Spodnie dziecięce, Spodnie od dresu, Spodnie
pumpy [alladynki], Spodnie przeciwdeszczowe, Spodnie skórzane,
Spodnie sztruksowe, Spodnie sportowe, Spodnie wierzchnie,
Spodnie ze stretchu, Etole [futra], Gabardyna [odzież], Body [odzież],
Dolne części ubrań [odzież], Fartuchy [odzież], Futra [odzież], Golfy
[odzież], Jednoczęściowa odzież dla niemowląt i małych dzieci, Galowa odzież wieczorowa, Garnitury, Garnitury trzyczęściowe [odzież],
Garnitury męskie, Garnitury damskie, Garnitury w sportowym stylu,
Getry, Ocieplacze na nogi [getry], Golfy, Płaszcze, Peleryny [płaszcze],
Płaszcze plażowe, Płaszcze z bawełny, Płaszcze ze skóry owczej,
Płaszcze zimowe, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze sportowe, Płaszcze
skórzane, Płaszcze przeciwdeszczowe, Płaszcze kąpielowe z kapturem, Kamizelki, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki
skórzane, Kąpielówki, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci,
Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Damskie koszule nocne, Koszule, Koszule z dzianiny, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszule sportowe, Koszule nocne, Koszule eleganckie, Koszule
hawajskie, Tkane koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki dla dzieci,
Koszulki polo, Koszulki z dzianiny typu pique, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski,
dla niemowląt i małych dzieci, Kożuchy, Krawaty, Legginsy, Majtki,
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Mufki, Muszki, Narzutki na ramiona, Okrycia [narzutki] nakładane
na koszule nocne, Peleryny [narzutki], Ocieplacze, Nauszniki [odzież],
Odzież, Odzież ciążowa, Odzież codzienna, Odzież damska, Odzież
do spania, Odzież dziana, Odzież dziecięca, Odzież lniana, Odzież
męska, Odzież niemowlęca, Odzież papierowa, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież puchowa, Odzież skórzana, Odzież sportowa, Odzież
tkana, Odzież wełniana, Odzież wieczorowa, Odzież z imitacji skóry,
Odzież z lateksu, Odzież ze skóry, Pajacyki dla dzieci [odzież], Paski
materiałowe [odzież], Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Ogrzewacze rąk [odzież], Pulowery bez rękawów [odzież], Rękawiczki
[odzież], Śpioszki, pajacyki [odzież], Stroje ludowe [odzież], Swetry
[odzież], Szaliki [odzież], Sztormiaki [odzież], Tradycyjna odzież japońska, Palta, Pelerynki, Podkoszulki, Podkoszulki z długimi rękawami, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów, Podomki, Poncza, Prochowce, Pulowery, Pulowery bez rękawów, Pulowery
z długimi rękawami, Pulowery z kapturem, Rampersy, Rękawiczki,
Rękawiczki bez palców, Rękawiczki dziane, Rękawiczki z jednym palcem, Rękawiczki zimowe, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, Śpioszki, pajacyki, Spodenki, Spodenki kąpielowe,
Spódnice, Swetry, Swetry rozpinane, Szale, T-shirty z krótkim rękawem, Trencze, Tuniki, Ubrania codzienne, Żakiety męskie, Żakiety
z dzianiny.

(111) 350687
(220) 2021 08 31
(210) 533384
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) WYDAWNICTWO MARGINESY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARGINESY
(540)

(531) 26.03.23, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne
do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach
komputerowych, Książki audio, Książki elektroniczne do pobrania,
Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu, E-booki,
Audiobooki, Muzyka cyfrowa do pobrania, Płyty kompaktowe z muzyką, Nagrania wideo z muzyką, Nagrania multimedialne, Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrania muzyczne, wideo, dźwiękowe, Nośniki
elektroniczne, optyczne i magnetyczne wstępnie nagrane, Programy komputerowe, Aplikacje mobilne, Gry komputerowe, Czytniki
treści cyfrowych, Czytniki publikacji elektronicznych, 16 Książki,
Komiksy [książki], Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem
audio, Książki do malowania, Książki do rysowania, Książki edukacyjne, Podręczniki [książki], Publikacje, Gazety, Czasopisma, Instrukcje,
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały instruktażowe, Biuletyny, Kalendarze, Terminarze, Materiały drukowane,
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z artykułami
papierniczymi, artykułami piśmiennymi, materiałami drukowanymi, książkami, czasopismami, atlasami, albumami, podręcznikami,
publikacjami elektronicznymi, nośnikami elektronicznymi, optycznymi i magnetycznymi wstępnie nagranymi, Usługi klubów książki
prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków, Reklama, Promocja
sprzedaży, Promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
Rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym
druków, prospektów i broszur, Publikowanie tekstów reklamowych,
Powielanie dokumentów, Usługi kserograficzne, Organizowanie
targów i wystaw, Promocja targów do celów handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celu promocji książek, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Ad-
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ministrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub
zachęty, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Usługi programów lojalnościowych dla
celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 40 Usługi drukowania, Drukowanie litograficzne, Drukowanie
offsetowe, Składanie tekstu, Usługi wykańczania druków, Usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie,
Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Obróbka filmów i obróbka fotograficzna, Przetwarzanie filmów fotograficznych
i kinematograficznych, Powielanie nagrań audio i video, Kopiowanie
i wywoływanie filmów, Usługi introligatorskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 41 Usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze, Usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie książek, Usługi wydawnicze w zakresie czasopism,
Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych czasopism, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie gazet,
Wydawanie katalogów, Publikowanie książek, Publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, Redagowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych
nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Usługi edukacyjne klubów, Usługi klubów książki udzielających
informacji z zakresu książek, Korekta rękopisów, Komputerowy skład
drukarski [dtp], Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne
niż do celów reklamowych, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, Pisanie
scenariuszy, Przedstawienia teatralne [produkcja], Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], Wypożyczanie książek, Usługi tłumaczenia, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi w zakresie gier
świadczone on-line, Produkcja radiowa, Produkcja filmowa, Produkcja nagrań dźwiękowych, Usługi edukacyjne, Nauczanie, Kształcenie,
Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie
wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie szkoleń, Organizowanie wykładów, Organizowanie sympozjów edukacyjnych i naukowych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, Usługi rozrywkowe, Produkcja
rozrywki audio, Produkcja rozrywki wideo, Zapewnianie rozrywki
online, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług.

(111) 350688
(220) 2021 09 17
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	GEDANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1922 GEDANIA GDAŃSK
(540)

(210) 534092

(591) niebieski, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 16 Afisze, plakaty, Ulotki, Albumy, Albumy fotograficzne,
Pocztówki i widokówki, Mapy, Książki, 25 Odzież, Obuwie, Nakry-
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cia głowy, Szaliki, 35 Usługi reklamowe, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów
licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów
sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich],
Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Marketing imprez
i wydarzeń, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: afisze, plakaty,
ulotki, albumy, albumy fotograficzne, pocztówki i widokówki, mapy,
książki, odzież, obuwie, nakrycia głowy, szaliki, 41 Udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Udostępnianie kortów
tenisowych, Nauka gry w tenisa, Udostępnianie sal gimnastycznych,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do lekkoatletyki, Wypożyczanie
sprzętu do użytku na imprezach lekkoatletycznych, Wynajmowanie
stadionów, Strzelnice, Sport i fitness, Fitness kluby, Usługi siłowni,
Usługi sportowe, Zajęcia sportowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Szkolenia sportowe, Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Edukacja sportowa, Kursy edukacyjne z zakwaterowaniem związane z kajakarstwem, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Nauka pływania, Udostępnianie pływalni, Pływalnie [baseny],
Szkolenia nauczycieli pływania, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do nurkowania, Organizowanie zawodów i imprez sportowych, Prowadzenie zawodów sportowych, Organizowanie obozów sportowych, Wynajmowanie obiektów sportowych, Dostarczanie sprzętu
sportowego, Szkolenia zawodników sportowych, Obozy sportowe,
Wynajem sprzętu sportowego, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe
i kulturalne, Organizacja imprez rozrywkowych, Rozrywka w postaci
turniejów tenisowych, Organizowanie turniejów golfowych, Kultura
fizyczna, Imprezy kulturalne.

(111) 350689
(220) 2021 10 12
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) MODECKA PAULINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Atelier Varsovie
(540)

(210) 535141

(531) 27.05.01, 04.02.11, 26.01.03
(510), (511) 3 Balsamy do opalania jako kosmetyki, Balsamy samoopalające jako kosmetyki, Baza podkładowa do paznokci jako kosmetyki, Błyszczyki do ust jako kosmetyki, Eyelinery jako kosmetyki, Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Kolorowe kosmetyki do oczu,
Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Koncentraty nawilżające jako
kosmetyki, Kosmetyki, Korektory jako kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki
do makijażu do kompaktów, Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji
urody, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki
do stosowania na skórę, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki koloryzu-

jące do skóry, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Kosmetyki upiększające,
Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej jako pudry, Kosmetyki w formie żeli, Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Kosmetyki w postaci kremów, Kosmetyki w postaci płynów,
Kosmetyki w postaci różu, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol,
Kremy chroniące przed słońcem jako kosmetyki, Kremy do ciała jako
kosmetyki, Kremy do pielęgnacji skóry jako kosmetyki, Kremy
do twarzy i ciała jako kosmetyki, Kremy do twarzy jako kosmetyki,
Kremy na noc jako kosmetyki, Kremy samoopalające jako kosmetyki,
Kremy tonizujące jako kosmetyki, Maseczki do skóry jako kosmetyki,
Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki
do rozjaśniania skóry jako kosmetyki, Mleczka do opalania jako kosmetyki, Nawilżające balsamy do ciała jako kosmetyki, Nawilżające
balsamy do skóry jako kosmetyki, Nawilżające kremy do skóry jako
kosmetyki, Odżywki utwardzające do paznokci jako kosmetyki, Olejki blokujące promieniowanie słoneczne jako kosmetyki, Olejki
do ciała jako kosmetyki, Olejki do opalania jako kosmetyki, Olejki
do pielęgnacji skóry jako kosmetyki, Olejki mineralne jako kosmetyki,
Olejki po opalaniu jako kosmetyki, Paski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zębów jako kosmetyki, Peelingi
do twarzy jako kosmetyki, Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli,
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Pianki jako kosmetyki,
Płynne kremy jako kosmetyki, Płyny do mycia twarzy jako kosmetyki,
Płyny do pielęgnacji skóry jako kosmetyki, Płyny do twarzy jako kosmetyki, Podkłady do paznokci jako kosmetyki, Preparaty blokujące
promieniowanie słoneczne jako kosmetyki, Preparaty do samoopalania jako kosmetyki, Preparaty do wybielania skóry jako kosmetyki,
Preparaty samoopalające jako kosmetyki, Preparaty zmiękczające
jako kosmetyki, Produkty powlekające usta jako kosmetyki, Produkty
przeciwsłoneczne do ust jako kosmetyki, Puder w kamieniu do kompaktów jako kosmetyki, Pudry w kamieniu jako kosmetyki, Środki
do oczyszczania skóry twarzy jako kosmetyki, Środki nawilżające
do twarzy jako kosmetyki, Środki nawilżające jako kosmetyki, Środki
nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Środki
wyszczuplające jako kosmetyki inne niż do celów medycznych,
Szminki blokujące promieniowanie słoneczne jako kosmetyki, Tipsy
jako kosmetyki, Toniki do twarzy jako kosmetyki, Toniki jako kosmetyki, Wymienne wkłady pudru do puderniczek jako kosmetyki, Żele
do twarzy i ciała jako kosmetyki, Żele nawilżające jako kosmetyki,
Żele po opalaniu jako kosmetyki, Zmywacze do paznokci jako kosmetyki, Zmywacze lakieru do paznokci jako kosmetyki, Ekstrakty
kwiatowe jako perfumy, Perfumy, Perfumy o zapachu drewna cedrowego, Perfumy do zastosowań przemysłowych, Perfumy w płynie,
Perfumy w postaci stałej, Preparaty do odymiania jako perfumy, Perfumy do ceramiki, Perfumy do tektury, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Aromaty, Aromaty jako olejki
aromatyczne, Aromaty jako olejki eteryczne, Aromatyczne olejki eteryczne, Cytronowe olejki eteryczne, Cytrynowe olejki eteryczne,
Emulgowane olejki eteryczne, Esencja badianowa, Esencja mięty
jako olejek eteryczny, Esencje eteryczne, Esencje i olejki eteryczne,
Geraniol, Kadzidła zapachowe oczyszczające jako kunko, Kocanka
jako olejki eteryczne, Kremy na bazie olejków eterycznych do użytku
w aromaterapii, Olej lawendowy, Naturalne olejki eteryczne, Olej kokosowy do celów kosmetycznych, Olej rycynowy do celów kosmetycznych, Olejek golteriowy, Olejek jaśminowy, Olejek lawendowy,
Olejek miętowy surowy, Olejek migdałowy, Olejek różany, Olejek sosnowy, Olejek z drzewa herbacianego, Olejek z wyciągiem z owoców
amla do celów kosmetycznych, Olejki destylowane do pielęgnacji
urody, Olejki do aromaterapii do użytku kosmetycznego, Olejki
do celów perfumeryjnych, Olejki do perfum i zapachów, Nielecznicze
olejki do pielęgnacji skóry, Olejki eteryczne, Olejki eteryczne cytronowe, Olejki eteryczne cytrynowe, Olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, Olejki eteryczne do stosowania w wytwarzaniu roztworu inhalacyjnego, Olejki eteryczne do użytku osobistego, Olejki
eteryczne do użytku w gospodarstwie domowym, Olejki eteryczne
do użytku w procesach produkcyjnych, Olejki eteryczne do użytku
przemysłowego, 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,
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Olejki nielecznicze, Olejki perfumowane do produkcji preparatów
kosmetycznych, Olejki zapachowe, Olejki zapachowe wydzielające
aromaty przy podgrzewaniu, Produkty perfumeryjne, Olejki esencjonalne, Preparaty aromaterapeutyczne, Roślinne olejki eteryczne, Safrol, Terpeny jako olejki eteryczne, Woda kwiatowa, Żel lawendowy,
Zmieszane olejki eteryczne, Aromaty do użytku domowego, Aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, Aromatyczne potpourri, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Drewno zapachowe,
Ekstrakty z kwiatów, Kadzidełka, Kadzidełka na patyczkach, Kadzidełka stożkowe jako dhoop, Kadzidła w aerozolu, Kadzidła w formie
stożków, Knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza,
Mieszaniny zapachowe potpourri, Perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwiatów jako potpourri, Perfumowane saszetki, Poduszki
aromaterapeutyczne zawierające potpourri w saszetkach tkaninowych, Poduszki nasączone substancjami zapachowymi, Poduszki
nasączone substancjami perfumowanymi, Poduszki wypełnione
substancjami perfumowanymi, Pokojowe spraye zapachowe, Potpourri jako mieszanki zapachowe ziół i kwiatów, Preparaty zapachowe
do pomieszczeń, Produkty do perfumowania pomieszczeń, Rozpylacze zapachowe do bielizny jako aerozole, Rozpylacze zapachowe
do pomieszczeń, Saszetki perfumowane, Saszetki z potpourri
do wkładania do poduszek do aromaterapii, Saszetki zapachowe, Saszetki zapachowe do bielizny, Saszetki zapachowe do poduszeczek
na oczy, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Zapachowe środki odświeżające powietrze, Środki zapachowe
do pomieszczeń, Wkłady do elektrycznych dozowników zapachów
do pomieszczeń, Wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, Zapachowe kamienie ceramiczne, Zapachowe szyszki sosnowe, Barwniki do celów kosmetycznych, Dezodoranty i antyperspiranty, Mydła i żele, Antyperspiranty do użytku
osobistego, Antyperspiranty jako przybory toaletowe, Antyperspiranty w aerozolach, Dezodoranty, Dezodoranty dla ludzi, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Dezodoranty do pielęgnacji ciała, Dezodoranty do stóp, Dezodoranty do stóp jako aerozole, Dezodoranty
do użytku osobistego w postaci sztyftów, Dezodoranty do użytku
osobistego, Dezodoranty do użytku osobistego jako wyroby perfumeryjne, Dezodoranty przeciwpotne, Dezodoranty w kulce jako
przybory toaletowe, Dezodoranty w sprayu dla kobiet, Mydło dezodoryzujące, Nielecznicze antyperspiranty, Preparaty do ciała
w sprayu, Preparaty przeciwpotne, Nielecznicze pudry do stóp, Baza
pod makijaż, Bazy pod makijaż w postaci past, Biały puder kosmetyczny do twarzy, Błyszczyk do ust, Błyszczyki do ust, Brokat do twarzy, Brokat do twarzy i ciała, Brokat kosmetyczny, Ołówki do brwi,
Chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, Cienie do powiek,
Etui na szminkę, Eyelinery, Eyelinery w ołówku, Farby do ciała, Farby
do malowania twarzy, Fluid do makijażu, Kalkomania ozdobna do celów kosmetycznych, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci,
Korektor do twarzy, Korektory do plam i wyprysków, Korektory
do wgłębień i zmarszczek, Korektory pod oczy, Kosmetyczne kredki
do oczu, Kosmetyczne pudry do twarzy, Kreda do makijażu, Kredka
do oczu, Kredka do powiek, Kredki do makijażu, Kredki do makijażu
oczu, Kredki do oczu, Kredki do oczu w płynie, Kredki do powiek,
Kredki do ust, Krem bazowy, Krem do jasnej karnacji, Krem do opalania, Kremy do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy korygujące,
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające, Makijaż do podwajania
powiek, Makijaż teatralny, Makijaż wielofunkcyjny, Puder do makijażu, Maski kosmetyczne, Maski w arkuszach do celów kosmetycznych,
Matujący krem w żelu, Mleczka do demakijażu, Mleczko do demakijażu, Naklejki do liftingu twarzy do celów kosmetycznych, Naklejki
do ozdabiania ciała, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane
balsamem kosmetycznym, Nieleczniczy puder do twarzy, Olejek
do skórek wokół paznokci, Ołówki do brwi, Ołówki do makijażu,
Ołówki do powiek, Ołówki kosmetyczne, Ołówki kosmetyczne
do policzków, Ołówki jako kredki kosmetyczne, Palety błyszczyków
do ust, Palety cieni do powiek, Pasta kosmetyczna do nakładania
na twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, Patyczki bawełniane nasączone preparatami do demakijażu, Płynne farby lateksowe do ciała do celów kosmetycznych, Płyny do demakijażu, Płyny
kosmetyczne do demakijażu, Podkład do makijażu, Podkład w kremie, Podkład w płynie jako mizu-oshiroi, Podkłady do makijażu, Podkłady kosmetyczne do twarzy, Pomadki do ust, Prasowany puder
do twarzy, Preparaty do demakijażu, Preparaty do demakijażu oczu,
Preparaty do makijażu twarzy i ciała, Preparaty do sztucznego opalania, Preparaty koloryzujące do brwi, Preparaty likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami, Produkty do makijażu brwi w postaci ołów-
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ków i proszków, Produkty do makijażu do twarzy i ciała, Produkty
kolorowe do policzków, Puder do brwi, Puder do makijażu, Puder
do twarzy, Puder do twarzy w postaci bibułek z pudrem, Puder sypki
do makijażu, Puder sypki do twarzy, Róż, Róż do twarzy, Róż do ust,
Róż kremowy, Róż w kremie, Róż w płynie, Róż w sztyfcie, Róże, Róże
kosmetyczne, Spraye chłodzące do celów kosmetycznych, Środki
do demakijażu, Środki do demakijażu oczu, Środki do makijażu oczu,
Środki do usuwania makijażu, Stemple kosmetyczne napełnione,
Szminka do charakteryzacji, Szminki do ust, Sztyfty kryjące, Tatuaże
zmywalne do celów kosmetycznych, Tusz do brwi, Tusze do rzęs, Waciki nasączone środkami do demakijażu, Wydłużające tusze do rzęs,
Zasypki do twarzy, Żel do brwi, Żele do demakijażu, Zestawy do makijażu, Gąbki nasączone mydłem, Kostki mydła do mycia ciała, Kremowe mydło do ciała, Kremy pod prysznic, Mydełka, Mydła, Mydła
do pielęgnacji ciała, Mydła do rąk, Mydła do twarzy, Mydła do użytku
osobistego, Mydła granulowane, Mydła karbolowe, Mydła kosmetyczne, Mydła nielecznicze, Mydła perfumowane, Mydła przeciwpotowe do stóp, Mydła robione ręcznie, Mydła toaletowe, Mydła w kostce, Mydła w kremie, Mydła w kremie do mycia, Mydła w płynie, Mydła
w płynie do kąpieli, Mydła w płynie do rąk i twarzy, Mydła w postaci
żelu, Mydła w żelu, Mydła z gąbką roślinną luffą, Mydło aloesowe, Mydło do skóry, Mydło migdałowe, Mydło niewymagające użycia wody,
Mydło perfumowane, Mydło pielęgnacyjne, Mydło pod prysznic, Mydło przemysłowe, Mydło w listkach do użytku osobistego, Mydło
w płatkach, Mydło w płynie do kąpieli stóp, Nielecznicze mydła toaletowe, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające mydło
do rąk, Peelingi złuszczające do stóp, Peelingi złuszczające do rąk,
Perfumowane mydła, Płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, Preparaty do mycia rąk, Produkty z mydła,
Przeciwpotowe mydła, Kosmetyczne przeciwtrądzikowe środki myjące, Roztwory mydła, Środek do mycia rąk, Nielecznicze środki
czyszczące do higieny intymnej, Środki do mycia rak, Szampony
do ciała, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych,
Żele do użytku kosmetycznego, Żele pod prysznic, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry,
oczu i paznokci, Preparaty do włosów, Barwniki kosmetyczne, Basma
jako barwnik kosmetyczny, Bazy do ust neutralizujące odcień ust,
Brokat do ciała, Brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk,
Chusteczki dla niemowląt nasączone preparatami do czyszczenia,
Chusteczki do twarzy, Chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, Chusteczki nasączone olejkami
eterycznymi do użytku kosmetycznego, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, Chusteczki oczyszczające do higieny
intymnej dla kobiet, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Balsam do brody, Balsam po goleniu, Balsamy do golenia, Emulsje
do depilacji, Emulsje po goleniu, Kamień ałun jako środek ściągający,
Kamyki po goleniu, Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremy
do usuwania owłosienia, Kremy nawilżające po goleniu, Kremy
po goleniu, Kremy przed goleniem, Mleczko po goleniu, Mydło
do golenia, Olejki do brody, Olejki do golenia, Paski z woskiem
do usuwania owłosienia, Pasty do pasków do ostrzenia brzytwy,
Pianka do golenia, Pianki do golenia, Płyn do golenia, Płyny do golenia, Płyny kosmetyczne przed goleniem, Płyny po goleniu, Preparaty
do depilacji, Preparaty do golenia, Preparaty do stosowania przed
goleniem, Preparaty kosmetyczne po goleniu, Preparaty w aerozolu
do golenia, Produkty do golenia w płynie, Środki depilujące, Środki
stosowane po goleniu, Sztyfty do golenia jako preparaty, Wosk
do depilacji, Woski do depilacji, Woski do epilacji, Żel po goleniu, Żele
do golenia, Zestawy do golenia składające się z kremu do golenia
i środków stosowanych po goleniu, Aromatyczne olejki do kąpieli,
Herbata do kąpieli do celów kosmetycznych, Nielecznicze kryształki
do kąpieli, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, Mleczko kąpielowe, Musująca piana do kąpieli, Mydło do kąpieli, Nielecznicze koncentraty do kąpieli, Nielecznicze kremy do kąpieli, Nielecznicze perełki do kąpieli, Nielecznicze pianki do kąpieli,
Nielecznicze płyny do kąpieli, Nielecznicze proszki do kąpieli, Nielecznicze sole do kąpieli, Nielecznicze środki do namaczania ciała,
Nielecznicze żele do kąpieli, Niemedyczne preparaty do kąpieli, Olejek do kąpieli, Olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, Olejki
do kąpieli nielecznicze, Oliwki do kąpieli, Piana do kąpieli, Pianka
do kąpieli dla niemowląt, Pianka pod prysznic i do kąpieli, Piany
do kąpieli, Pieniące się płyny do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli,
Płatki kąpielowe, Płyny do kąpieli w pianie, Płyny do kąpieli w pianie
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dla niemowląt, Preparaty do kąpieli nie zawierające substancji leczniczych, Nielecznicze preparaty do kąpieli, Preparaty do kąpieli w pianie, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, Sole zapachowe do kąpieli, Środki do namaczania
do kąpieli do użytku kosmetycznego, Żel do kąpieli, Zioła do kąpieli,
Aerozole do odświeżania i oczyszczania skóry, Balsam do ciała, Balsamy do celów kosmetycznych, Balsamy dla niemowląt, Balsamy
do cery z wypryskami, Balsamy do ciała, Balsamy do opalania, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Balsamy do rąk, Balsamy do rąk
nielecznicze, Balsamy do redukcji cellulitu, Nielecznicze balsamy
do stóp, Balsamy do ust, Balsamy inne niż do celów medycznych, Balsamy oczyszczające, Balsamy po opalaniu, Bibułki z pudrem do twarzy, Błoto kosmetyczne do ciała, Brokat do paznokci, Chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, Chusteczki pielęgnacyjne
dla niemowląt, Dwustronne tasiemki do podklejania powiek, Emalia
do paznokci, Emalie do paznokci, Emulsja opóźniająca starzenie,
Emulsje jako balsamy do ochrony przeciwsłonecznej, Emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, Emulsje do ciała, Emulsje do twarzy do użytku kosmetycznego, Emulsje do wzmacniania
paznokci, Emulsje na dzień, Emulsje wygładzające do skóry, Emulsje
z filtrem przeciwsłonecznym do użytku kosmetycznego, Esencje
do pielęgnacji skóry, Farba do rzęs, Kalkomanie do ozdabiania paznokci, Klej do utwardzania paznokci, Kleje do mocowania sztucznych paznokci, Kleje do mocowania sztucznych rzęs, Kleje do mocowania sztucznych brwi, Kleje do przymocowywania sztucznych
paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych rzęs, Kompresy
na oczy do celów kosmetycznych, Kosmetyczne emulsje do opalania,
Kosmetyczne maski błotne, Kosmetyczne peelingi do ciała, Kosmetyczne środki nawilżające, Kosmetyczne żele pod oczy, Krem chłodzący cold cream inny niż do celów medycznych, Krem do rak, Krem
do twarzy, Nieleczniczy krem na odparzenia pieluszkowe, Krem pod
oczy, Krem przeciwzmarszczkowy, Krem z retinolem do celów kosmetycznych, Kremy chłodzące do użytku kosmetycznego, Inne niż
lecznicze kremy dermatologiczne, Nielecznicze kremy dla niemowląt, Kremy do aromaterapii, Kremy do ciała, Kremy do demakijażu,
Kremy do jasnej karnacji, Kremy do oczyszczania skóry, Nielecznicze
kremy do oczyszczania skóry, Kremy do odżywiania skóry do celów
kosmetycznych, Kremy do paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry inne
niż do użytku medycznego, Kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju, Kremy do rąk, Kremy do redukcji cellulitu, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do skóry, Nielecznicze kremy do skóry, Kremy
do twarzy, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy
do twarzy i ciała, Kremy, emulsje i żele nawilżające, Kremy i balsamy
do opalania, Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy na dzień, Kremy na noc, Kremy
nawilżające, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy
nielecznicze, Kremy ochronne, Kremy oczyszczające, Kremy odżywcze nielecznicze, Kremy perfumowane, Kremy półtłuste, Kremy
po opalaniu do użytku kosmetycznego, Kremy przeciw piegom, Kremy przeciw starzeniu się skóry, Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy
redukujące plamy starcze, Kremy ujędrniające ciało, Kremy ujędrniające skórę, Kremy wybielające do skóry, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Kremy złuszczające, Kryształki do kąpieli, Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery do paznokci, Lakiery
do paznokci w pisaku, Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Nielecznicze maści, Maseczki do ciała, Maseczki do ciała w kremie, Maseczki
do rąk do pielęgnacji skóry, Maseczki do stóp do pielęgnacji skóry,
Maseczki do twarzy, Maseczki do twarzy do celów toaletowych, Maseczki nawilżające, Maseczki nawilżające do skóry, Maseczki oczyszczające, Maseczki upiększające do twarzy, Maseczki z glinki do skóry,
Maska do ciała w proszku do użytku kosmetycznego, Maski do ciała
w płynie do użytku kosmetycznego, Maski do twarzy, Masło do ciała,
Masło do rąk i ciała, Masło kakaowe do celów kosmetycznych, Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Mieszanki do pielęgnacji skóry
po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, Mleczka do ciała,
Mleczka do ciała dla niemowląt, Mleczka do pielęgnacji skóry, Mleczka kosmetyczne, Mleczka nawilżające, Mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, Mleczko do opalania, Mleczko do rąk, Mleczko migdałowe do celów kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, Mleczko oczyszczające do twarzy, Mleczko po opalaniu, Mus do pielęgnacji skóry, Naklejane ozdoby do paznokci, Nawilżacze do skóry, Nawilżacze skóry, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze balsamy do skóry, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze
balsamy do ust, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy

do kuracji skóry głowy, Nielecznicze kremy do skóry, Nielecznicze
kremy do stóp, Nielecznicze kremy pod oczy, Nielecznicze kremy
oczyszczające, Nielecznicze mleczka, Nielecznicze mleczka do skóry,
Nielecznicze olejki do rąk, Nielecznicze peelingi do twarzy, Nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, Nielecznicze płyny stymulujące
do skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji skóry, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, Nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, Nielecznicze
produkty ochronne do ust, Nielecznicze produkty powlekające usta,
Nielecznicze serum do skóry, Nielecznicze środki nawilżające, Nielecznicze środki oczyszczające w kremie, Nieleczniczy krem do twarzy, Nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, Nieleczniczy puder
do ciała, Odświeżacze do skóry, Odżywki do paznokci, Odżywki
do ust, Olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do ciała, Olejki do ciała w sprayu, Olejki
do nawilżania skóry po opalaniu, Olejki do opalania, Olejki do opalania do celów kosmetycznych, Olejki eteryczne do pielęgnacji skóry,
Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, Olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Olejki eukaliptusowe
do użytku kosmetycznego, Olejki kosmetyczne do naskórka, Olejki
oczyszczające, Olejki perfumowane do pielęgnacji skóry, Olejki rozmarynowe do użytku kosmetycznego, Oliwki dla niemowląt, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające produkty do mycia
ciała, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem
do twarzy, Opatrunki do rekonstrukcji paznokci, Otręby ryżowe
do wygładzania skóry arai-nuka, Papier ścierny do paznokci, Papier
ścierny szmerglowy do paznokci, Lakiery do paznokci, Preparaty
do polerowania paznokci, Peeling w żelu, Peelingi złuszczające
do celów kosmetycznych, Peelingi złuszczające do ciała, Peelingi
złuszczające do twarzy, Perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała,
Perfumowany puder do użytku kosmetycznego, Pianka do czyszczenia, Pianka oczyszczająca, Pianki kosmetyczne zawierające środki
chroniące przed słońcem, Pianki oczyszczające, Pilniczki kartonowe,
Plastry kosmetyczne zawierające środek chroniący przed słońcem
i blokujący promieniowanie słoneczne do stosowania na skórze, Płukanki do oczu nie do celów medycznych, Płyn do kąpieli, Płyn
do twarzy, Płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, Płyny do aromaterapii, Płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, Płyny do oczu, Płyny
do oczyszczania skóry, Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny
do stóp nielecznicze, Płyny oczyszczające, Płyny redukujące
zmarszczki wokół oczu, Podkłady do lakierów do paznokci, Powłoki
do nadawania kształtu paznokciom u rąk, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, Preparaty do kuracji paznokci, Preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyczne preparaty do ochrony
przeciwsłonecznej, Preparaty do ochrony przeciwsłonecznej
do użytku kosmetycznego, Preparaty do opalania, Preparaty do opalania w sprayu z filtrem przeciwsłonecznym, Preparaty do pielęgnacji
skóry usuwające zmarszczki, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do rozjaśniania skóry, Preparaty do wybielania skóry, Preparaty do wzmacniania paznokci, Preparaty do zmywania twarzy, Preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
Preparaty kosmetyczne do samoopalania, Preparaty kosmetyczne
do złuszczania naskórka, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania
schnięcia lakieru na paznokciach, Preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, Preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, Preparaty kosmetyczne do skóry suchej do stosowania w ciąży, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne do pod prysznic, Preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, Preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę
przed oparzeniem słonecznym, Preparaty nawilżające do ciała, Kosmetyczne preparaty nawilżające, Preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, Preparaty odżywiające skórę, Preparaty pielęgnacyjne
spowalniające proces starzenia się skóry, Preparaty po opalaniu
do celów kosmetycznych, Preparaty przeciwsłoneczne, Preparaty
ściągające do celów kosmetycznych, Preparaty w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, Preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry jako peelingi, Nielecznicze produkty do pielęgnacji oczu, Produkty kosmetyczne do ochrony ust, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, Produkty oczyszczające do oczu, Produkty poprawiające teksturę skóry,
Produkty wodoodporne z filtrem przeciwsłonecznym, Proszek
do polerowania paznokci, Proszki do kąpieli, Proszki do nadawania
kształtu sztucznym paznokciom, Puder dla niemowląt, Puder do ciała, Rozjaśniacze do paznokci, Rzęsy, Serum do korekcji oczu, Rzęsy
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sztuczne, Serum do twarzy do celów kosmetycznych, Serum kojące
dla skóry, Serum łagodzące dla skóry jako kosmetyki, Serum zapobiegające starzeniu się, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
Sole do kąpieli, Sole pod prysznic nie do celów medycznych, Środki
do mikrodermabrazji, Środki do oczyszczania skóry twarzy, Środki
do usuwania paznokci żelowych, Środki nawilżające po opalaniu,
Środki nawilżające przeciwdziałające starzeniu się skóry, Nielecznicze środki oczyszczające do skóry, Środki oczyszczające skórę, Środki
przeciwsłoneczne z filtrem ochronnym, Środki złuszczające skórę,
Środki zmiękczające, Środki zmiękczające do skóry, Nielecznicze
środki zmiękczające skórę, Środki zmiękczające skórę jako emolienty,
Środki zmiękczające skórki przy paznokciach, Suflety do ciała, Szminki w kremie do ust, Sztuczne brwi, Sztuczne brwi samoprzylepne,
Sztuczne paznokcie, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych,
Sztuczne paznokcie do stóp, Sztuczne paznokcie wykonane z metali
szlachetnych, Sztyfty przeciwsłoneczne, Talk do ciała, Talk do użytku
toaletowego, Talk kosmetyczny, Talk perfumowany, Nieleczniczy talk
w proszku dla niemowląt, Talki do ciała, Tipsy, Toniki do skóry, Toniki
do rozpylania, Toniki do skóry nielecznicze, Toniki do użytku kosmetycznego, Toniki kosmetyczne do ciała, Toniki kosmetyczne do twarzy, Utwardzacze do paznokci, Wazelina kosmetyczna, Wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, Wzmacniające preparaty
kosmetyczne do ujędrniania skóry, Zapachowe kremy do ciała, Zasypki do ciała talk, Zboża do oczyszczania twarzy, Żel do paznokci,
Żele do opalania, Żele do twarzy, Żele oczyszczające, Żele opóźniające starzenie, Żele pod oczy, Żelowe maseczki na oczy, Ziarna do polerowania, Zmywacze do paznokci, Zmywacze do paznokci w sztyfcie, Balsam odżywczy, Balsam do włosów, Balsamy do brody, Balsamy
do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Barwniki
do brody, Brylantyna, Brylantyna w sztyfcie, Farby do brody, Farby
do włosów, Japoński olejek do utrwalania fryzury bintsuke-abura,
Kosmetyczne płyny do włosów, Kosmetyczne preparaty fryzjerskie,
Kredy do włosów, Krem do włosów, Kremy do pielęgnacji włosów,
Kremy do utrwalania fryzury, Kremy do włosów, Kremy ochronne
do włosów, Kremy odżywcze, Kremy pielęgnacyjne do włosów, Lakier do włosów, Lakiery do układania włosów, Lakiery do włosów,
Maseczki do stylizacji włosów, Maseczki do włosów, Maskara do włosów, Maski do pielęgnacji włosów, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Neutralizatory do włosów, Nielecznicze płyny do włosów, Nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, Nielecznicze
preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosmetycznych, Nielecznicze szampony do włosów, Odżywczy wosk do włosów, Odżywka
do włosów dla dzieci, Odżywki do skóry głowy w formie sprayu, Odżywki do włosów, Odżywki do włosów w kostce, Odżywki nawilżające do włosów, Odżywki pielęgnacyjne do włosów, Odżywki stosowane na włosy, Olejek do układania włosów, Olejek do włosów, Olejek
ułatwiający czesanie, Olejki do odżywiania włosów, Olejki do włosów, Olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające szampon, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające produkty do utrwalania włosów,
Pasta do stylizacji włosów, Pianka do stylizacji, Pianka do włosów,
Pianki do stylizacji włosów, Pianki do włosów, Pianki ochronne
do włosów, Pianki jako przybory toaletowe do stylizacji włosów, Płukanki do włosów do użytku kosmetycznego, Płukanki do włosów
jako szampon z odżywką, Płyny do kuracji wzmacniających włosy,
Płyny do ondulacji włosów, Płyny do pielęgnacji włosów, Płyny
do stylizacji, Płyny do stylizacji włosów, Płyny do trwałej ondulacji,
Płyny do układania włosów, Płyny do włosów, Płyny koloryzujące
do włosów, Płyny ochronne do włosów, Płyny pielęgnacyjne do włosów, Pomady do celów kosmetycznych, Pomady do włosów, Preparaty do barwienia włosów, Preparaty do falowania i kręcenia włosów,
Preparaty do koloryzacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Preparaty do kuracji włosów, Preparaty do mycia włosów, Preparaty
do neutralizacji włosów, Preparaty do ochrony włosów przed słońcem, Preparaty do ondulacji na zimno, Preparaty do pielęgnacji włosów nie do celów medycznych, Preparaty do pielęgnacji brody, Preparaty do prostowania włosów, Preparaty do rozjaśniania włosów,
Preparaty do skręcania włosów, Preparaty do trwałej ondulacji, Preparaty do układania włosów, Preparaty do układania włosów o długotrwałym działaniu texturizer, Preparaty kosmetyczne do włosów
i skóry głowy, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty nabłyszczające do włosów, Preparaty odżywcze do włosów, Preparaty wygładzające i prostujące włosy, Produkty do ochrony farbowanych
włosów, Produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, Produkty
do układania włosów dla mężczyzn, Produkty do usuwania farby
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z włosów, Produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego, Produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, Produkty utrwalające do włosów, Proszek do mycia włosów, Pudry do włosów, Rozjaśniacze do włosów, Serum do pielęgnacji
włosów, Serum do układania włosów, Serum do włosów, Środki
do nawilżania włosów, Środki do rozjaśniania pasemek na włosach,
Środki do trwałej ondulacji, Środki rozjaśniające do włosów, Środki
pomagające rozczesywać splątane włosy, Środki zmiękczające
do włosów, Suche szampony, Szampon do włosów, Szampon w piance dla niemowląt, Szampony, Szampony dla niemowląt, Szampony
do użytku osobistego, Szampony do włosów, Szampony do włosów
dla ludzi, Szampony koloryzujące, Szampony nielecznicze, Szampony przeciwłupieżowe nie do celów leczniczych, Szampony przeciwłupieżowe, Szampony w kostkach, Szampony z odżywką do włosów,
Szampony zmiękczające, Tonik do włosów, Nieleczniczy tonik
do włosów, Toniki do włosów, Farby do włosów, Woda utleniona
do celów kosmetycznych, Woda utleniona do włosów, Wosk do wąsów, Wosk do włosów, Woski do układania włosów, Wybielacze
do celów kosmetycznych jako odbarwiacze, Żele do stylizacji włosów, Żele do utrwalania fryzury, Żele do włosów, Żele ochronne
do włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Zestaw do trwałej
ondulacji, Emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, Gąbki nasączone środkami toaletowymi, Henna do celów kosmetycznych, Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Krem do opalania dla
niemowląt, Kremy BB, Kremy do mycia, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku kosmetycznego, Preparaty do makijażu,
Maseczki do twarzy i ciała, Maski podgrzewane parą jednorazowego
użytku nie do celów medycznych, Masła do twarzy, Masła do twarzy
i ciała, Mgiełki do ciała, Mleczko kosmetyczne, Nielecznicze nasączone chusteczki do oczyszczania do użytku osobistego, Nawilżane chusteczki kosmetyczne, Nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, Nielecznicze olejki pod prysznic, Nielecznicze płukanki
do irygacji, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, Nielecznicze preparaty do namaczania stóp, Nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, Oczyszczające maseczki do twarzy, Olejki do ciała i twarzy, Nielecznicze olejki do kąpieli i pod prysznic, Olejki do masażu
ciała, Olejki do masażu twarzy, Olejki do twarzy, Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Papierowe ręczniki do rąk nasączone środkami czyszczącymi, Peeling do stóp, Pianki do oczyszczania ciała, Pianki oczyszczające do skóry, Pianki pod prysznic, Płyny
do włosów i ciała, Płyny pielęgnacyjne, Preparaty czyszczące do użytku osobistego, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących jako przybory toaletowe, Preparaty do kąpieli i pod prysznic, Preparaty do pielęgnacji włosów, Preparaty do pielęgnacji skóry,
Preparaty fitokosmetyczne, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Preparaty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych,
Preparaty koloryzujące do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, Preparaty kosmetyczne do kąpieli
i prysznicowe, Preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie
owłosienia, Preparaty myjące do użytku osobistego, Preparaty pod
prysznic, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, Produkty do mycia rąk, Prokolagen do celów kosmetycznych, Puder do rąk, Puder w kremie do twarzy, Pumeks sztuczny, Pumeksy
do użytku osobistego, Serum do celów kosmetycznych, Serum pielęgnacyjne, Serum przeciwdziałające starzeniu się do użytku kosmetycznego, Spraye do utrwalania makijażu, Środki do czyszczenia rąk,
Środki do pielęgnacji włosów, Wata w formie płatków do użytku kosmetycznego, Woda micelarna, Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele
do ciała, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, Zmiękczający środek oczyszczający jako kosmetyk, Szampony dla zwierząt
domowych, Szampony dla zwierząt, Szampony dla zwierząt domowych jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji, Szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty pielęgnacyjne, Perfumowane balsamy do ciała jako preparaty toaletowe, Perfumowane balsamy jako
preparaty toaletowe, Odżywki do skórek wokół paznokci, Żele
do czyszczenia zębów, Wybielające żele dentystyczne, Żele do masażu inne niż do celów medycznych, Żele do wybielania zębów, Naturalne olejki do celów oczyszczających, Olejki do masażu, Nielecznicze olejki do masażu, Olejki eteryczne jako zapachy do prania, Olejki
i płyny do masażu, Olejki naturalne do perfum, Olejki pimentowe,
Olejki toaletowe, Perfumowane wody toaletowe, Kremy do masażu
nie do celów leczniczych, Kremy do polerowania, Kremy konserwujące do skóry, Zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, 5 Intymne
preparaty nawilżające, Lubrykanty na bazie silikonu do użytku osobistego, Lubrykanty na bazie wody do użytku osobistego, Żele nawil-
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żające do użytku osobistego, Antybakteryjne środki do mycia rąk,
Antybakteryjne żele na bazie alkoholu do odkażania skóry, Żele antybakteryjne, Żele do stymulacji seksualnej, Środki do higieny intymnej dla kobiet.

(111) 350690
(220) 2021 10 11
(210) 535065
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) WIŚNIEWSKI DARIUSZ, Wołomin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CUKIERNIA WIŚNIEWSCY
(510), (511) 30 Chleb i bułki, Świeży chleb, Wyroby cukiernicze, ciasta,
tarty i ciasteczka, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Dekoracje cukiernicze do ciast, Wyroby cukiernicze.
(111) 350691
(220) 2021 09 28
(210) 534466
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) CZART MARIUSZ, CZART MATEUSZ MAX OLKUSZ
SPÓŁKA CYWILNA, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DEVILL
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 04.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 Czasomierze [zegarki], Chronografy [zegarki], Chronografy do użytku jako zegarki, Etui na zegarki, Zegarki, Wszelkiego
rodzaju zegary i zegarki, Zegarki automatyczne, Zegarki chronometryczne, Zegarki elektroniczne, Zegarki kwarcowe, Zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, Zegarki mechaniczne z automatycznym
nakręcaniem, Zegarki na rękę, Zegarki na rękę z krokomierzem, Zegarki na rękę z urządzeniami GPS, Zegarki damskie, Zegarki do użytku
w sporcie, Zegarki eleganckie, Etui na zegarki [prezentacja], Futerały
na zegarki [na miarę], Ozdobne etui na zegarki, Pudełka na zegarki,
Skrzynki na zegarki, Zegarki cyfrowe z timerem automatycznym,
Zegarki do użytku zewnętrznego, Zegarki elektryczne, Zegarki kieszonkowe, Łańcuszki do zegarków, Zegarki na łańcuszku, Zegarki-pierścionki z diodami elektroluminescencyjnymi, Zegarki podróżne,
Zegarki posiadające funkcję gry, Zegarki sportowe, Zegarki stołowe,
Szkiełka do zegarków, Zegarki wykonane z metali szlachetnych lub
nimi powlekane, Zegarki z budzikiem, Zegarki z funkcją komunikacji
na odległość, Zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, Zegarki zasilane energią słoneczną, Zegarki zawierające funkcję gier elektronicznych, Zegarki zawierające funkcję pamięci, Zegary i zegarki.
(111) 350692
(220) 2021 07 27
(210) 532038
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 27
(732) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540)
(540)

(531) 21.01.14, 26.04.01, 26.04.09, 26.04.12
(510), (511) 28 Puzzle, Gry planszowe, Gry elektroniczne, Karty
do gry, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Maskotki, Figurki do zabawy,
Układanki [puzzle], Puzzle [zabawki], Puzzle mozaikowe, Gry, Gry-łamigłówki, Gry-łamigłówki logiczne, Gry memory [gry pamięciowe],
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Łamigłówki, Elektroniczne gry

edukacyjne dla dzieci, Edukacyjne gry elektroniczne, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Zabawki w postaci puzzli, Zabawki pluszowe, Modele [zabawki], Maty z puzzli piankowych [zabawki], Maty z zabawkami dla
niemowląt.

(111) 350693
(220) 2021 08 07
(151) 2022 01 07
(441) 2021 08 30
(732) PŁOŃSKI MARCIN RATUS, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RATUS
(540)

(210) 532454

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 9 Ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], Odzież chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Odzież chroniąca przed wypadkami, Odzież
ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, Odzież ochronna chroniąca przed urazami, Odzież chroniąca przed urazami, Odzież
chroniąca przed ogniem, 25 Odzież, Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki
z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Bluzy polarowe, Bermudy (szorty),
Długie kurtki, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Duże luźne
kaptury [odzież], Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Garnitury, Garnitury w sportowym stylu, Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Golfy, Golfy [odzież], Grube kurtki, Grube płaszcze,
Gumowe płaszcze nieprzemakalne, Kamizelki do ochrony przed
wiatrem, Kamizelki kamuflażowe, Komplety skórzane, Komplety
sportowe, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn
i kobiet, Koszule, Koszule sportowe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule z dzianiny, Koszulki bez rękawów, Koszulki polo,
Koszulki do jogi, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki polo
z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z dzianiny typu pique,
Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki bluzy, Kurtki dresowe, Kurtki dżinsowe, Kurtki motocyklowe, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki [odzież],
Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe, Kurtki skórzane, Kurtki wiatroszczelne, Majtki, Męskie płaszcze, Męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Nieprzemakalna odzież wierzchnia, Odzież do biegania, Odzież do jazdy na motocyklu, Odzież
do sztuk walki, Odzież gimnastyczna, Odzież do uprawiania judo,
Odzież gotowa, Odzież męska, Odzież męska, damska i dziecięca,
Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież robocza, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież treningowa, Odzież triatlonowa, Odzież wieczorowa, Odzież wierzchnia
dla mężczyzn, Odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, Odzież
ze skóry, Palta, Paski [odzież], Paski skórzane [odzież], Paski tekstylne,
Peleryny [płaszcze], Płaszcze, Płaszcze zimowe, Podkoszulki, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi
rękawami, Polary, Rękawice motocyklowe, Rękawiczki, Rękawiczki
[odzież], Rękawiczki samochodowe, Skarpetki, Spodenki, Spodenki bokserskie, Spodenki kąpielowe, Spodnie, Spodnie do joggingu
[odzież], Spodnie do jogi, Spodnie dresowe, Spodnie joggingowe,
Spodnie od dresu, Spodnie wierzchnie, Spodnie z ochraniaczami
do użytku sportowego, Spodnie ze stretchu, Stroje do sportów walki,
Swetry polo, Swetry, Szorty, Szorty [odzież], Szorty sportowe, T-shirty
z krótkim rękawem, Topy do jogi, Topy [odzież], Wiatrówki, Obuwie,
Buty dla motocyklistów, Buty do biegania, Buty do gry w polo, Buty
do boksu, Buty do rugby, Buty motocyklowe, Buty na rzepy, Buty
nieprzemakalne, Buty robocze, Buty skórzane, Buty sportowe, Buty
sznurowane, Buty treningowe [obuwie sportowe], Buty wsuwane,
Buty za kostkę, Buty zimowe, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie do uprawiania sportów, Obuwie gimnastyczne, Obuwie inne niż sportowe,
Obuwie męskie i damskie, Obuwie robocze, Obuwie rekreacyjne,
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Obuwie sportowe, Obuwie wspinaczkowe, Części odzieży, obuwia
i nakryć głowy, Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez
daszków, Czapki dziane, Czapki i czapeczki sportowe, Czapki z daszkiem, 28 Artykuły gimnastyczne, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły sportowe, Bilardowe (Kije-), Drążki do ćwiczeń, Drążki
do hantli do podnoszenia ciężarów, Drążki do podciągania na drzwi,
Dyski sportowe, Dyski sportowe [dla sportów odbywających się
na wolnym powietrzu], Ekspandery do klatki piersiowej, Ekspandery [ćwiczenia], Ergometry wioślarskie, Hantle, Gry sportowe, Hantle
do podnoszenia ciężarów, Hantle kettlebell, Ławki do ćwiczeń, Ławki do podnoszenia ciężarów, Ławki do ćwiczenia mięśni brzucha,
Ławki do użytku gimnastycznego, Ławki do użytku sportowego,
Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, Maszyny do przysiadów, Ochraniacze brzucha do użytku sportowego, Ochraniacze
do uprawiania sportu, Ochraniacze do użytku w sporcie, Ochraniacze genitaliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze
na goleń do użytku sportowego, Ochraniacze na ręce przystosowane
do użytku sportowego, Ochrona na pięści [artykuły sportowe], Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych,
Przyrządy gimnastyczne do rozciągania, Przyrządy stosowane w kulturystyce, Rękawice bokserskie, Rękawice sparingowe, Skakanki,
Sprzęt do gry w bilard, Sprzęt do treningu sztuk walki, Sprzęt sportowy, Stacjonarne rowery treningowe, Stanowiska maszyn do biegania, Stoły bilardowe, Urządzenia do osiągania sprawności fizycznej
[nie do użytku medycznego], Urządzenia do kulturystyki [ćwiczenia],
Urządzenia do wzmacniania ciała [ćwiczenia], Uprzęże do użytku
w sporcie, Urządzenia do ćwiczeń fizycznych [ćwiczenia], Urządzenia do ćwiczenia mięśni dłoni, Worki treningowe, Worki treningowe
montowane na podłodze, 41 Usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
Sport i fitness, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Centra
rozrywki, Organizowanie gal, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Usługi galerii sztuki, Usługi
rozrywkowe związane z automatami do gry, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi trenerskie, Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Usługi trenerskie w zakresie sportu,
Prowadzenie zajęć poprawiających kondycję fizyczną, Prowadzenie
zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowadzenie zajęć fitness.

(111) 350694
(220) 2021 09 07
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 27
(732)	ADAMCZUK JADWIGA SŁOIK, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SŁOIK
(540)
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mek zawierające tłuszcz, Pasty na bazie roślin strączkowych, Pasty
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się
głównie z jajek, Pasty mleczne do smarowania, Smalec, Pasztet warzywny, Pasztet mięsny, Pasztet z wątróbki, Pasztet z kurczaka, Pasztet z gęsich wątróbek, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przeciery
owocowe, Zagęszczone sosy pomidorowe, Napoje mleczne, Napoje
z jogurtu, Napoje na bazie mleka, Napoje mleczne zawierające owoce, Napoje mleczne z kakao, Napoje na bazie mleka kokosowego,
Napoje na bazie mleka migdałowego, Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Śmietana, Mleko, Mleko zsiadłe, Mleko skondensowane,
Mleko sojowe, Mleko migdałowe, Mleko kokosowe, Mleko owsiane,
Kefir [napój mleczny], Jogurty, Desery jogurtowe, Maślanka, Masło,
Masło klarowane, Masło z ziołami, Masło z orzechów, Sery topione,
Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Miękkie dojrzałe
sery, Twaróg, Ser twarogowy, Ser typu twarogowego, Biały miękki
ser twarogowy, Pikle, Pikantne pikle, Cebulki marynowane, Warzywa marynowane, Owoce marynowane, Grzyby konserwowane, Suszone owoce, Kandyzowane owoce, Gotowane owoce, Przetwory
owocowe [dżemy], Kompoty owocowe, Dżemy, Przekąski z owoców,
Marmolada, Soja, przetworzona, Suszona soja, Groch dzielony, Groch
łuskany, Soczewica, Soczewica konserwowana, Soczewica suszona,
Suszona fasola, Gotowana fasola, Fasola z chili, Orzechy przetworzone, Orzechy prażone, Orzechy solone, Orzechy łuskane, Orzechy
jadalne, Suszone grzyby jadalne, Galaretki mięsne, Galaretki rybne,
Galaretki owocowe, Galaretki z warzyw.

(111) 350695
(220) 2021 06 17
(210) 530391
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta ŻELATYNA DO MIĘS, RYB, WARZYW I DESERÓW
NIEZBĘDNA W KUCHNI NA 2,5 L WODY
(540)

(210) 533638

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 Ryby przetworzone, Warzywa przetworzone, Owoce
przetworzone, Przetworzone produkty mięsne, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa kapustne, przetworzone, Gotowe
dania z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Kiełbasy, Kiełbasy wędzone, Surowe kiełbasy, Wędliny, Wędliny wegetariańskie, Mięso i wędliny, Kotlety rybne, Kotlety wieprzowe, Kotlety
z tofu, Kotlety sojowe, Pulpety, Mięso wędzone, Ryby wędzone, Mięso pieczone, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Gotowe dania
warzywne, Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, Placki
ziemniaczane, Przetwory do zup jarzynowych, Zupy, Zupy (Składniki
do sporządzania-), Buliony, Buliony mięsne, Buliony [gotowe], Pasty
do zup, Sałatki gotowe, Sałatki warzywne, Sałatki owocowe, Sałatki
na bazie ziemniaków, Przystawki na bazie warzyw, Pasty rybne, Pasty
warzywne, Pasty przyrządzone z orzechów, Pasty z owoców morza,
Pasty z ryb wędzonych, Pasty na bazie orzechów, Owocowe pasty
do smarowania, Pasty spożywcze wytworzone z mięsa, Pasty do kro-

(591) niebieski, szary, pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy,
zielony, różowy, biały
(531) 08.05.25, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 25.05.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Przetworzone produkty mięsne, Żelatyna, 30 Preparaty do ciast, Preparaty do produkcji słodyczy, Preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni, Preparaty do sporządzania sosów,
Produkty wiążące do kiełbas, Środki wiążące do lodów spożywczych,
Środki zagęszczające do gotowania żywności, Substancje do wiązania lodów, Zagęszczacze do użytku w gotowaniu, Zagęszczacze
naturalne do gotowania żywności, Zagęszczacze stosowane przy
gotowaniu produktów spożywczych.
(111) 350696
(220) 2021 06 17
(210) 530394
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta DUŻY KWASEK CYTRYNOWY NIEZBĘDNY W KUCHNI

54

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 18/2022

(540)

(591) żółty, biały, szary, pomarańczowy, czerwony, brązowy,
różowy, zielony, czarny
(531) 05.07.12, 05.07.22, 05.09.22, 05.09.24, 09.05.15, 11.01.02,
25.05.02, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Kwas cytrynowy, 30 Dodatki smakowe i przyprawy,
Dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, kwasek cytrynowy, Preparaty aromatyczne do wypieków, Preparaty przyprawowe, substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia inne niż
olejki eteryczne, Substancje nadające smak jako dodatek do napojów inne niż olejki eteryczne, środki do zakwaszania żywności.
(111) 350697
(220) 2021 06 17
(210) 530399
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta SODA OCZYSZCZONA UNIWERSALNA NIEZBĘDNA
W KUCHNI DUŻA PORCJA
(540)

(591) niebieski, szary, pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy,
zielony, biały
(531) 05.05.04, 08.01.10, 19.03.01, 11.01.02, 09.05.15, 25.05.02,
26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Preparaty do ciast, preparaty do wyrobu produktów
piekarniczych, preparaty używane jako środki wspomagające rośnięcie produktów spożywczych, proszki do wyrobu ciast, Soda do pieczenia, Soda oczyszczona, Wodorowęglan sodu do celów spożywczych.
(111) 350698
(220) 2021 06 17
(210) 530445
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta

(540)

(591) niebieski, szary, pomarańczowy, czerwony, różowy, żółty,
brązowy, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.08, 26.01.18, 08.03.02, 08.01.09
(510), (511) 29 Bita śmietana, bita śmietana do dekoracji na bazie
produktów mlecznych, deser z owocami i kremem, desery jogurtowe, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery owocowe, desery wykonane z produktów mlecznych, dżemy, galaretki,
jogurty, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych,
kwaśna śmietana, marmolada, masło, mieszanki owoców i orzechów,
mleczne produkty, mleko, nadzienia na bazie owoców do placków
i ciast, napoje mleczne, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie
mleka, napoje z produktów mlecznych, pasty mleczne do smarowania, preparaty do sporządzania jogurtu, przekąski na bazie mleka,
schłodzone desery mleczne, śmietana, śmietana kremówka do ubijania, śmietana jako produkt mleczarski, śmietana tłusta, śmietana
do w proszku jako produkt mleczny, śmietanka do kawy w proszku,
substytuty kwaśnej śmietany, sztuczna śmietana jako substytuty
produktów mlecznych, 30 Aromaty do ciast, aromaty do żywności,
artykuły spożywcze ze zbóż, babeczki, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych jako aromaty, bezy, biszkopty, bita śmietana, budynie
deserowe, ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasta lodowe, ciasta
z bakaliami, ciasta z kremem, ciasteczka, ciasteczka w proszku, ciasto
na ciastka, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto śniadaniowe, ciasto w proszku, cukier, cukier biały, dekoracje cukiernicze
do ciast, desery czekoladowe, desery lodowe, desery z muesli, desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany, dodatki smakowe i przyprawy, gofry, gotowe desery jako wyroby cukiernicze, gotowe desery
jako wyroby piekarnicze, gotowe mieszanki dopieczenia, krem budyniowy w proszku, mieszanka do ciasta, mieszanki ciasta, mieszanki
do kremu budyniowego, mieszanki do przyrządzania produktów
lodowych, mieszanki do sporządzania ciast, mleczne wyroby cukiernicze, musy, musy deserowe, nadzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, naturalne substancje słodzące, nielecznicze
wyroby cukiernicze o smaku mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające mleko, pianki, piankowe słodycze na bazie cukru,
polewy cukiernicze, polewy do lodów, polewy piankowe, preparaty
aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty do ciast, preparaty do sporządzania tortów, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, preparaty przyprawowe, preparaty
usztywniające do bitej śmietany, proszki do wyrobu ciast, przekąski
składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski w postaci
ciast owocowych, sernik, serniki, słodkie dekoracje do ciast, słodkie
polewy i nadzienia, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, wyroby
piekarnicze zawierające kremy.
(111) 350699
(220) 2021 06 23
(210) 530706
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 06
(732)	GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STATUS

Nr 18/2022
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(540)

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 9 Komputerowe urządzenia sterujące i kontrolne przeznaczone do broni ASG i broni paintballowej, Komputerowe urządzenia
służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni paintballowej, Elektroniczne systemy sterujące i kontrolne przeznaczone
do broni ASG i broni paintballowej, Elektroniczne systemy służące do kalibracji, zarządzania i konfigurowania broni ASG i broni paintballowej,
Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania] służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni paintballowej,
Aplikacje mobilne służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania
broni ASG i broni paintballowej, Układy elektroniczne używane w broni
ASG i broni paintballowej, Elektryczne urządzenia optyczno-sterujące
używane w broni ASG i broni paintballowej, Wyświetlacze elektroniczne
używane w broni ASG i broni paintballowej, Półprzewodniki używane
w broni ASG i broni paintballowej, Płytki drukowane używane w broni
ASG i broni paintballowej, Płytki dla układów scalonych używane w broni ASG i broni paintballowej, Układy elektroniczne używane w broni ASG
i broni paintballowej, 28 Broń zabawkowa, Modele będące zabawkami,
Pneumatyczne pistolety [zabawki], Sterowniki do zabawek, Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń airsoftowa [ASG] w postaci replik
broni palnej o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycznym lub
sprężynowym [artykuły sportowe], Akcesoria, osprzęt, części zamienne
do broni ASG oraz broni paintballowej, Elementy aluminiowe wykorzystywane w broni ASG oraz broni paintballowej.
(111) 350700
(220) 2021 06 23
(210) 530710
(151) 2022 01 11
(441) 2021 09 06
(732)	GATE ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) status
(510), (511) 9 Komputerowe urządzenia sterujące i kontrolne przeznaczone do broni ASG i broni paintballowej, Komputerowe urządzenia
służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni
paintballowej, Elektroniczne systemy sterujące i kontrolne przeznaczone do broni ASG i broni paintballowej, Elektroniczne systemy służące
do kalibracji, zarządzania i konfigurowania broni ASG i broni paintballowej, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania] służące
do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni paintballowej, Aplikacje mobilne służące do kalibracji, zarządzania, konfigurowania broni ASG i broni paintballowej, Układy elektroniczne używane
w broni ASG i broni paintballowej, Elektryczne urządzenia optyczno-sterujące używane w broni ASG i broni paintballowej, Wyświetlacze elektroniczne używane w broni ASG i broni paintballowej, Półprzewodniki
używane w broni ASG i broni paintballowej, Płytki drukowane używane
w broni ASG i broni paintballowej, Płytki dla układów scalonych używane w broni ASG i broni paintballowej, Układy elektroniczne używane
w broni ASG i broni paintballowej, 28 Broń zabawkowa, Modele będące
zabawkami, Pneumatyczne pistolety [zabawki], Sterowniki do zabawek,
Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń airsoftowa [ASG] w postaci
replik broni palnej o napędzie gazowym (pneumatycznym), elektrycznym lub sprężynowym [artykuły sportowe], Akcesoria, osprzęt, części
zamienne do broni ASG oraz broni paintballowej, Elementy aluminiowe
wykorzystywane w broni ASG oraz broni paintballowej.

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) 043345 (180) 2032 06 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 050676 (180) 2032 04 18 Prawo przedłużono w całości.

(111) 050677 (180) 2032 04 19
(111) 051098 (180) 2032 05 08
(111) 052825 (180) 2032 05 22
(111) 059316A	 (180) 2032 06 14
(111) 076637 (180) 2032 07 02
(111) 077638 (180) 2032 03 26
(111) 077689 (180) 2032 06 29
(111) 078330 (180) 2032 04 07
(111) 078331 (180) 2032 04 07
(111) 078332 (180) 2032 04 07
(111) 078333 (180) 2032 04 07
(111) 078474 (180) 2032 05 12
(111) 078540 (180) 2032 04 08
(111) 078541 (180) 2032 04 08
(111) 078689 (180) 2032 05 14
(111) 078873 (180) 2032 07 02
(111) 079419 (180) 2032 11 18
(111) 080828 (180) 2032 03 18
(111) 081057 (180) 2032 04 10
(111) 081735 (180) 2032 03 20
(111) 082068 (180) 2032 07 21
(111) 082251 (180) 2032 04 07
(111) 082882 (180) 2032 05 15
(111) 086606 (180) 2032 05 21
(111) 088889 (180) 2032 09 09
(111) 096433 (180) 2032 08 24
(111) 163828 (180) 2032 03 22
(111) 163829 (180) 2032 03 22
(111) 163848 (180) 2032 04 12
(111) 163851 (180) 2032 04 15
(111) 164026 (180) 2032 03 14
(111) 164205 (180) 2032 04 18
(111) 164342 (180) 2032 04 16
(111) 164504 (180) 2032 04 02
(111) 164778 (180) 2032 05 22
(111) 165053 (180) 2032 05 09
(111) 165054 (180) 2032 05 09
(111) 165055 (180) 2032 05 09
(111) 165333 (180) 2032 04 10
(111) 165396 (180) 2032 07 01
(111) 165650 (180) 2032 07 10
(111) 165744 (180) 2032 04 11
(111) 165750 (180) 2032 04 29
(111) 165819 (180) 2032 07 03
(111) 166125 (180) 2032 04 10
(111) 166408 (180) 2032 04 10
(111) 166918 (180) 2032 03 25
(111) 167424 (180) 2032 09 05
(111) 167425 (180) 2032 09 05
(111) 167431 (180) 2032 11 20
(111) 167924 (180) 2032 04 05
(111) 168142 (180) 2032 09 30
(111) 168289 (180) 2032 04 25
(111) 168492 (180) 2032 07 02
(111) 168734 (180) 2032 05 28
(111) 168779 (180) 2032 12 09
(111) 169040 (180) 2032 04 10
(111) 169548 (180) 2032 12 06
(111) 170357 (180) 2033 01 13
(111) 170645 (180) 2032 02 05
(111) 170763 (180) 2032 12 18
(111) 171569 (180) 2032 04 17
(111) 171601 (180) 2032 09 27
(111) 171898 (180) 2032 04 19
(111) 171899 (180) 2032 04 19
(111) 171900 (180) 2032 04 19
(111) 171901 (180) 2032 04 19
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Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 171902
(111) 173017
(111) 173508
(111) 175851
(111) 178411
(111) 187989
(111) 251683
(111) 253780
(111) 254357

(180) 2032 04 19
(180) 2032 04 10
(180) 2032 08 05
(180) 2032 03 12
(180) 2032 03 31
(180) 2032 09 17
(180) 2031 10 18
(180) 2031 11 23
(180) 2031 12 20

(111) 254520
(111) 255300
(111) 255301
(111) 255370
(111) 255932

(180) 2032 03 09
(180) 2032 02 10
(180) 2032 02 10
(180) 2032 03 19
(180) 2031 12 27

(111) 255934 (180) 2031 12 27

(111) 255970
(111) 256173
(111) 256174
(111) 256175
(111) 256176
(111) 256177
(111) 256198
(111) 256224
(111) 256603
(111) 256608
(111) 256609
(111) 256859
(111) 256944
(111) 257085
(111) 257134
(111) 257167
(111) 257188
(111) 257270
(111) 257274
(111) 257346
(111) 257401
(111) 257402
(111) 257464
(111) 257618
(111) 257648
(111) 257842

(180) 2032 03 15
(180) 2032 03 15
(180) 2032 03 15
(180) 2032 03 15
(180) 2032 03 15
(180) 2032 03 15
(180) 2032 03 26
(180) 2032 04 02
(180) 2032 04 04
(180) 2032 04 10
(180) 2032 04 11
(180) 2032 04 10
(180) 2032 04 04
(180) 2032 03 19
(180) 2032 05 11
(180) 2032 03 16
(180) 2032 07 17
(180) 2032 03 23
(180) 2032 04 18
(180) 2032 05 24
(180) 2032 04 10
(180) 2032 04 13
(180) 2032 04 25
(180) 2032 04 05
(180) 2032 04 26
(180) 2032 06 18

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 44: usługi medyczne,
położnictwo, usługi w zakresie ginekologii, usługi w zakresie analityki medycznej, kliniki medyczne,
medyczna opieka pielęgniarska,
opieka zdrowotna, szpitale.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla towarów: 9: oprogramowanie komputerowe; 41: edukacja, instruktaże, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, konferencji, seminariów,
wdrożeń, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe.
Prawo przedłużono w części dla towarów: 9: oprogramowanie komputerowe; 41: edukacja, instruktaże, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, konferencji, seminariów,
wdrożeń, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 39: usługi agencji turystycznej zawarte w tej klasie, usługi
w zakresie organizowania wycieczek i podróży, usługi w zakresie lądowego, powietrznego i morskiego transportu osób i przedmiotów,
rezerwacja miejsc na wycieczki
i podróże, usługi w zakresie orga-

(111) 257878
(111) 258196
(111) 258200
(111) 258221
(111) 258298
(111) 258472
(111) 258487
(111) 258488
(111) 258580
(111) 258749
(111) 259675
(111) 259762
(111) 259767
(111) 259844
(111) 260275
(111) 260412
(111) 260494
(111) 260614
(111) 260677
(111) 260909
(111) 261156
(111) 262917
(111) 263152
(111) 264434
(111) 264460
(111) 264757
(111) 264851
(111) 266051

(180) 2032 05 14
(180) 2032 04 10
(180) 2032 04 12
(180) 2032 04 12
(180) 2032 06 25
(180) 2032 04 18
(180) 2032 05 16
(180) 2032 05 16
(180) 2032 04 10
(180) 2032 04 18
(180) 2032 04 04
(180) 2032 03 15
(180) 2032 04 12
(180) 2032 03 15
(180) 2032 10 10
(180) 2032 06 15
(180) 2032 03 20
(180) 2032 05 22
(180) 2032 08 27
(180) 2032 03 27
(180) 2032 10 05
(180) 2032 10 02
(180) 2032 11 29
(180) 2033 03 20
(180) 2032 05 22
(180) 2032 10 02
(180) 2032 09 06
(180) 2031 08 03

nizowania zwiedzania turystycznego, usługi pośredników i organizatorów turystyki zawarte w tej
klasie, usługi pilotów wycieczek,
przewodników turystycznych i innych osób towarzyszących podróżnym, usługi w zakresie informacji
turystycznej, usługi w zakresie informacji o połączeniach różnymi
środkami transportu, organizowanie imprez turystycznych zawarte w tej klasie, usługi rezerwacji
i sprzedaży biletów związanych
z transportem, w szczególności
biletów lotniczych, wypożyczanie
środków transportu: lądowych,
wodnych, morskich i powietrznych, usługi kurierskie w zakresie
listów i towarów, wynajmowanie
miejsc parkingowych.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 30: aromaty do żywności,
cukier kandyzowany, przyprawy,
przyprawy jednorodne, mieszanki
przyprawowe, syrop klonowy jako
przyprawa, galaretki owocowe,
kisiele, budynie, mleko kokosowe
jako przyprawa, kawa, herbata, kakao, musztarda, majonezy, napoje
na bazie kawy, herbaty, kakao,
pieczywo, bułki, chleb, wyroby
cukiernicze, cukierki, ciastka, ciasta, batony, czekolady, czekoladki,
lody, desery lodowe, sorbety lodowe, kasze, kanapki, makarony,
pizze, preparaty zbożowe, zapiekanki, żywnośćna bazie mąki, półprodukty żywnościowe na bazie
mąki, sosy sałatkowe, paszteciki,
spaghetti, wyroby zbożowe.
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(111) 268115
(111) 274199
(111) 275622
(111) 275713
(111) 275974
(111) 277697
(111) 282041
(111) 294289
(111) 302603
(111) 302604
(111) 307631
(111) 313538
(111) 313539
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(180) 2032 10 16
(180) 2032 04 10
(180) 2032 04 16
(180) 2032 11 29
(180) 2032 05 10
(180) 2032 04 04
(180) 2031 09 30
(180) 2032 06 20
(180) 2032 06 21
(180) 2032 10 08
(180) 2032 03 14
(180) 2032 09 17
(180) 2032 09 17

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

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

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) 495905
(210) 472063
(210) 516887
(210) 521169
(210) 521768
(210) 524668
(210) 527732
(210) 528429
(210) 529328
(210) 530819
(210) 531556

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 532013
(210) 532668
(210) 532676
(210) 532689
(210) 532758
(210) 532759
(210) 532845
(210) 533840
(210) 535298
(210) 536643
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U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP

(111) 106833
(111) 137338
(111) 169605
(111) 173808
(111) 174691
(111) 174711
(111) 183248
(111) 183511
(111) 200079
(111) 200080
(111) 205890
(111) 269971
(111) 269249

(141) 2021 12 20
(141) 2021 12 20
(141) 2021 12 20
(141) 2021 12 20
(141) 2021 12 20
(141) 2021 12 20
(141) 2021 12 20
(141) 2021 12 20
(141) 2021 12 20
(141) 2021 12 20
(141) 2021 12 20
(141) 2019 06 12
(141) 2019 05 15

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

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) 047074 A. Wykreślono: Noxell Corporation, Hunt Valley,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Wella Operations US, LLC,
Calabasas, Stany Zjednoczone Ameryki.

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.

(111) 060579 A. Wykreślono: „Unitra” Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska; Wpisano: UNITRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 387284233.

(210) 519931
(210) 526725
(210) 528183
(210) 533989
(210) 506733
(210) 499529
(210) 531712
(210) 534135
(210) 534157
(210) 534288
(210) 534348
(210) 534535
(210) 534794
(210) 534795
(210) 534796
(210) 534797
(210) 534798

(111) 061627 A. Wykreślono: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH, MONHEIM AM RHEIN, Niemcy; Wpisano: BAYER ANIMAL HEALTH GmbH, Leverkusen, Niemcy.

ZT49/2020
ZT20/2021
ZT25/2021
ZT47/2021
ZT6/2020
ZT46/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 534799
(210) 534800
(210) 534801
(210) 534802
(210) 534803
(210) 534804
(210) 534805
(210) 534806
(210) 534807
(210) 534808
(210) 534809
(210) 534810
(210) 534811
(210) 534937
(210) 534946
(210) 538409
(210) 538411

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

(111) 072954 A. Wykreślono: OPTIMUM-LASOTA I S-KA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 006469011; Wpisano: OPTIMUM - TYMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Ożarów Mazowiecki, Polska 006469011.
(111) 074187 A. Wykreślono: CHARTIS TECHNOLOGY AND
OPERATIONS MANAGEMENT CORPORATION, NOWY JORK, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: American International Group,
Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 076166 A. Wykreślono: CHARTIS TECHNOLOGY AND
OPERATIONS MANAGEMENT CORPORATION, NOWY JORK, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: American International Group,
Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 077295 A. Wykreślono: BRACCO SUISSE S.A., MANNO,
Szwajcaria; Wpisano: BRACCO SUISSE S.A., Cadempino, Szwajcaria.
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(111) 079319 A. Wykreślono: BRACCO SUISSE S.A., MANNO,
Szwajcaria; Wpisano: BRACCO SUISSE S.A., Cadempino, Szwajcaria.
(111) 086315 A. Wykreślono: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH, MONHEIM AM RHEIN, Niemcy; Wpisano: BAYER ANIMAL HEALTH GmbH, Leverkusen, Niemcy.
(111) 098663 A. Wykreślono: Noxell Corporation, Hunt Valley,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Wella Operations US, LLC,
Calabasas, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 103504 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Konfekcyjne
„MODESTA” Modesta Rzepecka-Kozłowska, Ozorków, Polska; Wpisano: DOM MODY MODESTA PIOTR KOZAKIEWICZ, Łódź, Polska
388982011.
(111) 105872 A. Wykreślono: BOGMAR BRYCZEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska
386408621; Wpisano: BOGMAR BB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, Polska.
(111) 125456 A. Wykreślono: CAPSTONE TURBINE CORPORATION, CHATSWORTH, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Capstone Green Energy Corporation, Van Nuys, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 128663 A. Wykreślono: CAPSTONE TURBINE CORPORATION, TARZANA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Capstone
Green Energy Corporation, Van Nuys, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 130098 A. Wykreślono: CAPSTONE TURBINE CORPORATION, TARZANA, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Capstone
Green Energy Corporation, Van Nuys, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 132635 A. Wykreślono: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH, MONHEIM AM RHEIN, Niemcy; Wpisano: BAYER ANIMAL HEALTH GmbH, Leverkusen, Niemcy.
(111) 162375 A. Wykreślono: Zakład Stolarki Budowlanej SOBAŃSKI Zenon Sobański-Maciej Sobański S.J., Gołuchów Czechel,
Polska 250900595; Wpisano: ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ
„SOBAŃSKI” SPÓŁKA JAWNA MARCIN SOBAŃSKI, Czechel, Polska
250900595.
(111) 163704 A. Wykreślono: Rozlewnia Wód Mineralnych
„SOPEL” s.c. Jerzy Adamus, Józef Lalik, Złockie, Polska 490712755;
Wpisano: ROZLEWNIA WÓD MINERALNYCH „SOPEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złockie, Polska
492726431.
(111) 182818 A. Wykreślono: F.E. KNIGHT, INC., FRANKLIN, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GOODWIN PLC, Hanley, Wielka
Brytania.
(111) 182819 A. Wykreślono: F.E. KNIGHT, INC., FRANKLIN, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: GOODWIN PLC, Hanley, Wielka
Brytania.
(111) 195152 A. Wykreślono: Stanisław Błaszczyk, Warszawa,
Polska 012738305; Wpisano: PRADA AGENCJA PUBLIC RELATIONS
Ada Krzewicka, Gostynin, Polska 610262305.
(111) 200718 A. Wykreślono: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260;
Wpisano: INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085.
(111) 200718 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
29 maja 2014 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 202269 A. Wykreślono: ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG,
ESSEN, Niemcy; Wpisano: ALDI Einkauf SE & Co. oHG, Essen, Niemcy.
(111) 212634 A. Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158.

(111) 213138 A. Wykreślono: „FIRST DATA POLSKA” Spółka
Akcyjna, Warszawa, Polska 012873434; Wpisano: FISERV POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012873434.
(111) 217940 A. Wykreślono: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260;
Wpisano: INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085.
(111) 217940 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 08 maja 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
(111) 219027 A. Wykreślono: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260;
Wpisano: INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085.
(111) 219027 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 08 maja 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
(111) 223473 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 13775/16/198) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506218 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223473 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących INB Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 223477 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 13769/16/481) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506151 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223477 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) 223483 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 13736/16/315) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2505942 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223483 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) 223678 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 13718/16/475) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2505859 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223678 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) 225276 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna 109c,
Polska; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 225277 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska;
Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279.
(111) 226660 A. Wykreślono: Instytut Metalurgii Żelaza im.
Stanisława Staszica, Gliwice, Polska 000026867; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Gliwice, Polska 000026867.
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(111) 229846 A. Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919;
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158.
(111) 233056 A. Wykreślono: SUN GENERATION LIMITED,
LONDON, Wielka Brytania; Wpisano: SUN GENERATION LIMITED,
Saffron Walden, Wielka Brytania.
(111) 234294 A. Wykreślono: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260;
Wpisano: INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085.
(111) 234294 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 08 maja 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
(111) 237584 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) 238115 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 13815/16/373) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506306 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-238115 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) 242190 A. Wykreślono: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH, MONHEIM AM RHEIN, Niemcy; Wpisano: BAYER ANIMAL HEALTH GmbH, Leverkusen, Niemcy.
(111) 244210 A. Wykreślono: BMM SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 691533907;
Wpisano: BMM SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski, Polska 691533907.
(111) 246361 A. Wykreślono: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260;
Wpisano: INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085.
(111) 246361 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 08 maja 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
(111) 246362 A. Wykreślono: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260;
Wpisano: INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085.
(111) 246362 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 08 maja 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”. 
(111) 246363 A. Wykreślono: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260;
Wpisano: INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085.
(111) 246363 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 08 maja 2015 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”. 
(111) 252398 A. Wykreślono: INSTYTUT METALURGII ŻELAZA
IM. ST. STASZICA, Gliwice, Polska 000026867; Wpisano: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Gliwice, Polska 000026867.
(111) 252622 A. Wykreślono: PROMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015560865; Wpisano: PROMARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015560865.
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(111) 252623 A. Wykreślono: PROMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015560865; Wpisano: PROMARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015560865.
(111) 253026 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 13835/16/015) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506162 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-253026 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) 253367 A. Wykreślono: „MEDSYNC SKOTNICKI, WEKSLER” SPÓŁKA JAWNA, Oława, Polska 020969398; Wpisano:
„MEDSYNC SKOTNICKA, SKOTNICKI” SPÓŁKA JAWNA, Oława, Polska 020969398.
(111) 257004 A. Wykreślono: SFERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015246420; Wpisano: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Zamienie, Polska 011909816.
(111) 257005 A. Wykreślono: SFERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015246420; Wpisano: ACTION SPÓŁKA AKCYJNA, Zamienie, Polska 011909816.
(111) 257148 A. Wykreślono: RADBET KRECHNIAK SPÓŁKA
JAWNA, Radgoszcz, Polska 357010884; Wpisano: RADBET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Radgoszcz, Polska 357010884.
(111) 257188 A. Wykreślono: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260;
Wpisano: INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085.
(111) 257188 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 08 maja 2015r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
(111) 257666 A. Wykreślono: SKYDREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice, Polska
242876957; Wpisano: AVTECH Krzysztof Będkowski, Czechowice-Dziedzice, Polska 369171490.
(111) 257842 A. Wykreślono: PŁOSZCZYCA JAN BIURO PODRÓŻY TYTAN TRAVEL, Dębica, Polska 180623773; Wpisano: TYTAN
TRAVEL Jan Płoszczyca, Rzeszów, Polska 180623773.
(111) 258294 A. Wykreślono: STEFAŃCZYK AGNIESZKA P.U.
INWEST, Częstochowa, Polska 150945201; Wpisano: POLORTO TOMASZ STEFAŃCZYK, Częstochowa, Polska 150669698.
(111) 258295 A. Wykreślono: STEFAŃCZYK AGNIESZKA P.U.
INWEST, Częstochowa, Polska 150945201; Wpisano: POLORTO TOMASZ STEFAŃCZYK, Częstochowa, Polska 150669698.
(111) 262512 A. Wykreślono: REVITA BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146302877;
Wpisano: RODGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska 367807534.
(111) 278436 A. Wykreślono: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260;
Wpisano: INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 360781085.
(111) 278436 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 08 maja 2015r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
(111) 278437 A. Wykreślono: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; Wpisano: INPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, Polska 360781085.
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(111) 278437 E. Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu
z dnia 08 maja 2015r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
(111) 278831 A. Wykreślono: PROGRESS XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Legnica, Polska 022016343; Wpisano: MS
TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 361584330.
(111) 279902 A. Wykreślono: PROGRESS XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUDZIĄDZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Legnica, Polska 022016343; Wpisano: MS
TRADEMARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska 361584330.
(111) 282986 A. Wykreślono: MUSIORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 243686176;
Wpisano: MUSIORSKI SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa, Polska
360895096.
(111) 284106 A. Wykreślono: YANMAR CO., LTD., Osaka, Japonia; Wpisano: YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD., Osaka,
Japonia.
(111) 284106 A. Wykreślono: YANMAR POWER TECHNOLOGY
CO., LTD., Osaka, Japonia; Wpisano: YANMAR HOLDINGS CO., LTD.,
Osaka, Japonia.
(111) 284620 A. Wykreślono: MAKINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 302764577; Wpisano:
INES LUDWIG ZEMBYTSKIY, Poznań, Polska 367669629.
(111) 287087 A. Wykreślono: YANMAR CO., LTD., Osaka, Japonia; Wpisano: YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD., Osaka,
Japonia.
(111) 287087 A. Wykreślono: YANMAR POWER TECHNOLOGY
CO., LTD., Osaka, Japonia; Wpisano: YANMAR HOLDINGS CO., LTD.,
Osaka, Japonia.
(111) 287850 A. Wykreślono: YANMAR CO., LTD., Osaka, Japonia; Wpisano: YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD., Osaka,
Japonia.
(111) 287972 A. Wykreślono: ENTROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 361351300; Wpisano:
ENTROS SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 369161964.
(111) 291055 A. Wykreślono: ENTROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 361351300; Wpisano:
ENTROS SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 369161964.
(111) 292991 A. Wykreślono: WAW INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142483818; Wpisano: WIKTORIA DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 363266998.
(111) 294839 A. Wykreślono: ELŻBIETA SORAL, FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ELAND, Toruń, Polska 870510339; Wpisano:
PRZYSTANEK TORUŃ E.A.P. SORAL SPÓŁKA JAWNA, Toruń, Polska
369039430.
(111) 305293 A. Wykreślono: Talpa Content B.V., RL Laren,
Holandia; Wpisano: ITV STUDIOS NETHERLANDS CONTENT B.V., Hilversum, Holandia.
(111) 308225 A. Wykreślono: Talpa Content B.V., RL Laren,
Holandia; Wpisano: ITV STUDIOS NETHERLANDS CONTENT B.V., Hilversum, Holandia.
(111) 315572 A. Wykreślono: ANTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 932789687; Wpisano: ANTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 385420420.
(111) 317742 A. Wykreślono: YANMAR CO., LTD., Osaka, Japonia; Wpisano: YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD., Osaka,
Japonia.

(111) 317742 A. Wykreślono: YANMAR POWER TECHNOLOGY
CO., LTD., Osaka, Japonia; Wpisano: YANMAR HOLDING CO., LTD.,
Osaka, Japonia.
(111) 319449 A. Wykreślono: KABAKO MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole Lubelskie, Polska
369795640; Wpisano: KABAKO GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole Lubelskie, Polska 388296681.
(111) 320585 A. Wykreślono: ADMINISTRADORA DE MARCAS
RD, S. DE R.L. DE C.V., ZUG, Szwajcaria; Wpisano: SERCOTEL, S.A. DE
C.V., Meksyk, Meksyk.
(111) 321086 A. Wykreślono: ADMINISTRADORA DE MARCAS
RD, S. DE R.L. DE C.V., ZUG, Szwajcaria; Wpisano: SERCOTEL, S.A. DE
C.V., Meksyk, Meksyk.
(111) 321800 A. Wykreślono: GZELLA OSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osie, Polska 341324678; Wpisano:
SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709.
(111) 323136 A. Wykreślono: NIERUCHOMOŚCI HOLDING
PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA, Poznań, Polska 630325272; INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 015447488; Wpisano: INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015447488; GRUPA MO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 630325272.
(111) 325754 A. Wykreślono: KABAKO MILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole Lubelskie, Polska
369795640; Wpisano: KABAKO GRUPPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole Lubelskie, Polska 388296681.
(111) 326255 A. Wykreślono: Talpa Content B.V., Laren, Holandia; Wpisano: ITV STUDIOS NETHERLANDS CONTENT B.V., Hilversum, Holandia.
(111) 326628 A. Wykreślono: EMERALDS AND CROCODILES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 382795740; Wpisano: KATARZYNA SOKOŁOWSKA, Warszawa, Polska.
(111) 326635 A. Wykreślono: EMERALDS AND CROCODILES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 382795740; Wpisano: KATARZYNA SOKOŁOWSKA, Warszawa, Polska.
(111) 329439 A. Wykreślono: „SUBSIDIARY ENTERPRISE KRYMSKYI VYNNYI DIM”, Autonomiczna Republika Krymu Teodozja,
Ukraina; Wpisano: LLC „UDC-INVEST”, Kijów, Ukraina.
(111) 334674 A. Wykreślono: DANIEL SOBIESZEK, DAWU DESIGN, Niałek Wielki, Polska 384032703; Wpisano: E-MOTOMEDIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koziegłowy,
Polska 302473868.
(111) 339701 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia
28 września 2020 r., udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez AIRSAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nekla, Polska
na czas nieokreślony.”
(111) 341732 A. Wykreślono: AVANT MANAGEMENT & RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 367703711; Wpisano: AVANT
MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 367703711.
(111) 341733 A. Wykreślono: AVANT MANAGEMENT & RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 367703711; Wpisano: AVANT
MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 367703711.
(111) 342000 A. Wykreślono: JOWITA MACKIEWICZ, Żółwin,
Polska; Wpisano: JOWITA ŁUNIEWSKA, Żółwin, Polska.
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(111) 344047 A. Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PHARMACY LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659; Wpisano:
ROBERT FILIPOWICZ, Warszawa, Polska.
(111) 345617 A. Wykreślono: EXECUTIVE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska
366490012; Wpisano: EXECUTIVE SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
384592017.

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) 1479516
(540) P
(531) CFE: 05.13.01, 25.07.01, 27.05.21
(511) 18, 25
(732) POLLINI S.P.A.,
Strada Erbosa Uno, 92, I-47043 GATTEO (Forli’-Cesena) (IT)
(151) 2019 01 09
(441) 2019 08 12
(581) 2019 07 25
(111) 1562135
(540) HD DRIVERSHALL
(531) CFE: 24.01.15, 27.05.10
(511) 7, 9, 12, 14, 35
(732) KM Wheels GmbH, Zitadellenweg 34, 13599 Berlin (DE)
(151) 2020 04 24
(441) 2020 12 14
(581) 2020 11 26
(111) 1606416
(540) LOOSEN UP
(511) 3
(732) Henkel Corporation,
One Henkel Way, Legal Department-Trademarks Rocky Hill,
CT 06067 (US)
(151) 2021 06 07
(441) 2021 08 30
(581) 2021 08 12
(111) 1606428
(540) BONISOLUTE	
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2021 04 08
(441) 2021 08 30
(111) 1606429
(540) BALMISOLUTE	
(732) Egis Gyógyszergyár Zrt.,
Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU)
(151) 2021 04 08
(441) 2021 08 30

(511) 3, 5
(581) 2021 08 12
(511) 3, 5
(581) 2021 08 12

(111) 1606576
(540) BOUNCE BACK WHIPPED CURL CREAM
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) Henkel Corporation,
One Henkel Way, Legal Department-Trademarks Rocky Hill,
CT 06067 (US)
(151) 2021 06 08
(441) 2021 08 30
(581) 2021 08 12
(111) 1606590
(540) GALDERMA
(531) CFE: 27.05.01
(732) Galderma Holding SA,
Avenue d’Ouchy 4, CH-1006 Lausanne (CH)
(151) 2021 04 21
(441) 2021 08 30

(511) 3, 5, 10, 41, 44
(581) 2021 08 12
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(111) 1607252
(540) SHUHUA
(531) CFE: 26.11.06, 27.05.01, 28.03.00
(511) 28
(732) SHUHUA SPORTS CO., LTD.,
Shichun Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City,
362200 Fujian Province (CN)
(151) 2021 07 12
(441) 2021 08 30
(581) 2021 08 12
(111) 1607258
(540) revacl
(732) REVACL (Shanghai) Cosmetics Co., Ltd.,
Room 1003-7, No. 912, Gonghe New Road,
Jing’an District 200040 Shanghai (CN)
(151) 2021 07 12
(441) 2021 08 30

(511) 3

(581) 2021 08 12

(111) 1607327
(531) CFE: 28.03.00
(511) 24
(732) ANHUI WANFANG WEAVING AND DYEING CO., LTD.,
Economic Development Zone, Shizi Town, Langxi County,
Xuancheng City, 242000 Anhui Province (CN)
(151) 2021 05 13
(441) 2021 08 30
(581) 2021 08 12
(111) 1607423
(540) INBET
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42
(732) INBET GROUP LTD,
Sveti Kyprian Str., Bl. 292, j.k. Mladost 2, BG-1799 Sofia (BG)
(151) 2021 01 22
(441) 2021 08 30
(581) 2021 08 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) 1509124
(540) Credit24
(511) 36
(732) Brands Up OÜ,
Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 6, Tallinn, Harju maakond,
EE-11415 (EE)
(151) 2019 11 22
(441) 2020 02 03
(581) 2020 01 16
(111) 1536673
(540) SKIN CHEMISTRY	
(732) Neauvia North America, Inc.,
8480 Honeycutt Road Raleigh NC 27615 (US)
(151) 2019 12 11
(441) 2020 07 06

(511) 3, 5
(581) 2020 06 18

(111) 1558044
(540) EliteBoard
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9
(732) Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu
«ELITBORD RUS», Luzhneckaya nab. 2/4, building 26, floor 1, office 4,
RU-119270 Moskva (RU)
(151) 2020 09 17
(441) 2020 11 16
(581) 2020 10 29

