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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 240 641 do nr 240 680)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240678
(41) 2021 11 15
(51) A01G 24/22 (2018.01)
A01G 24/20 (2018.01)
A01G 31/00 (2018.01)

A01G 33/00 (2006.01)
C05F 5/00 (2006.01)
(21) 433932 (22)
2020 05 13
(72) ROMANOWSKA-DUDA ZDZISŁAWA, Łódź (PL);
PIOTROWSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL); BINCZARSKI MICHAŁ, Łódź (PL);
WITOŃSKA IZABELA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL); POLITECHNIKA ŁÓDZKA,
Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania medium do hodowli kultur in vitro roślin
wodnych, na bazie koncentratów odżywczych otrzymywanych z odcieków z biogazowni zasilanej wywarami gorzelnianymi w procesie
gospodarki cyrkulacyjnej
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(B1) (11) 240649
(41) 2021 04 06
(51) A01N 33/12 (2006.01)
A01N 39/02 (2006.01)
A01N 37/40 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
(21) 431316 (22)
2019 09 30
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL);
MATERNA KATARZYNA, Czapury (PL); SROKA ADRIAN,
Środa Wielkopolska (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ, Szczecinek (PL);
WOJCIESZAK MARTA, Nowy Tomyśl (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54)	Herbicydowe ciecze jonowe z kationem alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetylo-amoniowym i anionem (R)-2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionianowym, sposób ich otrzymywania oraz
zastosowanie jako herbicydy
(B1) (11) 240673
(41) 2021 03 08
(51) A23G 3/54 (2006.01)
A23L 7/161 (2016.01)
A23L 7/126 (2016.01)
A23G 1/54 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)
A23G 1/48 (2006.01)
A23P 20/18 (2016.01)
(21) 431005 (22)
2019 08 30
(72) OLENIACZ ANDRZEJ, Grójec (PL); TARASIŃSKI HENRYK,
Lublin (PL)
(73) WITPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom (PL)
(54) Sposób wytwarzania powlekanej wieloskładnikowej kanapki
z ekspandowanych ziaren
(B1) (11) 240642
(41) 2021 06 14
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/24 (2021.01)
G01R 19/257 (2006.01)
(21) 432126 (22)
2019 12 09
(72) WÓJCIK DARIUSZ, Gliwice (PL); MAGNUSKI MIROSŁAW,
Piekary Śląskie (PL); SURMA MACIEJ, Jaworzno (PL); NOGA ARTUR,
Praszka (PL); MOCHA JAN, Pilchowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ
ITAM, Zabrze (PL)
(54) Układ akwizycji sygnałów elektrycznych zwłaszcza bioelektrycznych z uniwersalną cyfrową detekcją zakłóceń radioelektrycznych
(B1) (11) 240643
(41) 2021 06 14
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/24 (2021.01)
G01R 19/257 (2006.01)
(21) 432127 (22)
2019 12 09
(72) WÓJCIK DARIUSZ, Gliwice (PL); MAGNUSKI MIROSŁAW,
Piekary Śląskie (PL); SURMA MACIEJ, Jaworzno (PL); NOGA ARTUR,
Praszka (PL); MOCHA JAN, Pilchowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL); SIEĆ BADAWCZA
ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ
ITAM, Zabrze (PL)
(54) Układ akwizycji sygnałów elektrycznych zwłaszcza bioelektrycznych z funkcją wykrywania zakłóceń radioelektrycznych i sposób wykrywania tych zakłóceń
(B1) (11) 240665
(41) 2019 09 23
(51) A61F 2/82 (2013.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
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C08L 69/00 (2006.01)
A61L 31/04 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
(21) 424990 (22)
2018 03 22
(72) DOBRZYŃSKI PIOTR, Zabrze (PL); KASPERCZYK JANUSZ,
Katowice (PL); SOBOTA MICHAŁ, Częstochowa (PL);
PASTUSIAK MAŁGORZATA, Zabrze (PL); SMOLA-DMOCHOWSKA
ANNA,Bytom (PL); JELONEK KATARZYNA, Częstochowa (PL);
ŚMIGIEL-GAC NATALIA, Będzin (PL); WŁODARCZYK JAKUB,
Poronin (PL); JAWORSKA JOANNA, Mikołów (PL);
KACZMARCZYK BOŻENA, Tarnowskie Góry (PL); STOJKO MATEUSZ,
Łaziska Górne (PL); KARPETA PAULINA, Chorzów (PL);
MILEWSKI KRZYSZTOF, Katowice (PL); KRAUZE AGATA,
Katowice (PL); BUSZMAN PIOTR, Katowice (PL); BUSZMAN PAWEŁ,
Katowice (PL); HIRNLE PIOTR, Warszawa (PL); KOKOT GRZEGORZ,
Żernica (PL); KUŚ WACŁAW, Gliwice (PL)
(73) CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL); AMERICAN HEART OF
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Ustroń (PL); INNOVATIONS FOR HEART
AND VESSELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnego stentu naczyniowego
(B1) (11) 240646
(41) 2021 12 27
(51) A61F 13/06 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
(21) 434454 (22)
2020 06 25
(72)	NOWAK IWONA, Budy Dłutowskie (PL);
MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW, Łódź (PL); MIK MICHAŁ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Tekstylny opatrunek diagnostyczno-leczniczy, przeznaczony
zwłaszcza do zaopatrywania ran stóp osób z zespołem stopy cukrzycowej
(B1) (11) 240667
(41) 2019 10 07
(51) A61K 38/18 (2006.01)
C07K 14/49 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
(21) 425038 (22)
2018 03 26
(72) RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO SYLWIA, Rotmanka (PL);
PIKUŁA MICHAŁ, Gdańsk (PL); DEPTUŁA MILENA, Gdańsk (PL);
KARPOWICZ PRZEMYSŁAW, Bartoszyce (PL); SAS PIOTR, Gdynia (PL);
WARDOWSKA ANNA, Banino (PL); SAWICKA JUSTYNA, Gdańsk (PL);
DZIERŻYŃSKA MARIA, Sopot (PL); KASPRZYKOWSKI FRANCISZEK,
Pruszcz Gdański (PL); SOSNOWSKI PAWEŁ, Ruda (PL);
MIECZKOWSKA ALINA, Gdańsk (PL); FILIPOWICZ NATALIA,
Gdańsk (PL); MADANECKI PIOTR, Gdańsk (PL); PIOTROWSKI
ARKADIUSZ, Różyny (PL); CZUPRYN ARTUR, Warszawa (PL);
MUCHA PIOTR, Tczew (PL); SKOWRON PIOTR, Gdańsk (PL);
JANUS ŁUKASZ, Poznań (PL); SACHADYN PAWEŁ, Gdynia (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL); GDAŃSKI
UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk (PL); POLITECHNIKA
GDAŃSKA, Gdańsk (PL); INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ
IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); SKOWRON PIOTR, Gdańsk (PL); JANUS ŁUKASZ,
Poznań (PL); PRO SCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Peptyd, będący fragmentem płytkopochodnego czynnika
wzrostu do zastosowania jako środek leczniczy do podania na skórę
w zaburzeniach naskórka do stymulacji odbudowy naskórka
(B1) (11) 240651
(41) 2021 11 08
(51) A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
(21) 433806 (22)
2020 05 05
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL); MUCHA JACEK,
Rzeszów (PL); LEW KRZYSZTOF, Rzeszów (PL); JUREK MICHAŁ,
Łańcut (PL)
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(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji kończyny górnej
(B1) (11) 240641
(41) 2019 11 18
(51) B01D 53/22 (2006.01)
B01D 63/08 (2006.01)
(21) 425558 (22)
2018 05 15
(72) REMIORZ LESZEK, Rybnik (PL); WICIAK GRZEGORZ,
Zabrze (PL); GRZYWNOWICZ KRZYSZTOF, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób lokalnej intensyfikacji procesu separacji gazów oraz
urządzenie do realizacji tego sposobu
(B1) (11) 240644
(41) 2021 11 22
(51) B01D 71/02 (2006.01)
B01D 71/08 (2006.01)
B01D 71/38 (2006.01)
C08L 5/04 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08L 29/04 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 434017 (22)
2020 05 20
(72) DUDEK GABRIELA, Rybnik (PL); GRZYBEK PAWEŁ, Łączka (PL);
DZIDO GRZEGORZ, Gliwice (PL); TURCZYN ROMAN, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Strukturyzowany materiał polimerowy do odwadniania alkoholi, sposób jego otrzymywania i zastosowanie
(B1) (11) 240645
(41) 2021 11 22
(51) B01D 71/02 (2006.01)
B01D 71/08 (2006.01)
B01D 71/38 (2006.01)
C08L 5/04 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08L 29/04 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
(21) 434018 (22)
2020 05 20
(72) DUDEK GABRIELA, Rybnik (PL); JAKUBSKI ŁUKASZ, Żory (PL);
TURCZYN ROMAN, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Materiał membranowy magnetyczno-organiczny do odwadniania etanolu, sposób otrzymywania i zastosowanie
(B1) (11) 240647
(41) 2021 08 23
(51) B01J 37/02 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 23/52 (2006.01)
(62) 431048
(21) 435641 (22)
2019 09 05
(72) BINCZARSKI MICHAŁ, Łódź (PL); KAMIŃSKI ZBIGNIEW,
Łódź (PL); KARSKI STANISŁAW, Łódź (PL); KOLESIŃSKA BEATA,
Łódź (PL); MODELSKA MAGDALENA, Łódź (PL);
WITOŃSKA IZABELA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania katalizatora palladowo-złotowego, przeznaczonego do katalizowania procesu wytwarzania mieszaniny
ciekłych dodatków paliwowych z furfuralu
(B1) (11) 240661
(41) 2021 03 22
(51) B22D 11/124 (2006.01)
(21) 434322 (22)
2020 06 16
(72) KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Sułków (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ,
Kraków (PL)
(73) CENTRUM TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH INNOMET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułków (PL)
(54) Układ i sposób chłodzenia wtórnego z ochroną odlewów przed
utlenianiem

(B1) (11) 240653
(41) 2022 01 31
(51) B29C 33/60 (2006.01)
(21) 434823 (22)
2020 07 28
(72) IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SZMATOŁA
MICHAŁ, Katowice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ, Gliwice (PL);
WOCH JULIA, Gliwice (PL); CHROBAK JUSTYNA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BUBICZ JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); HAAS WITOLD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KUBICA RENATA, Bierawa (PL);
FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOROSIAK KAMIL,
Rozkochów (PL); DEJNEGA BRONISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL);
SCUDŁO ILONA, Walce (PL); FLESZER JOANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Środek rozdzielający do produkcji płyt laminowanych
(B1) (11) 240654
(41) 2022 01 31
(51) B29C 33/60 (2006.01)
C11D 3/075 (2006.01)
(21) 434824 (22)
2020 07 28
(72) IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SZMATOŁA
MICHAŁ, Katowice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ, Gliwice (PL);
WOCH JULIA, Gliwice (PL); CHROBAK JUSTYNA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BUBICZ JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); HAAS WITOLD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KUBICA RENATA, Bierawa (PL);
FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOROSIAK KAMIL,
Rozkochów (PL); DEJNEGA BRONISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL);
SCUDŁO ILONA, Walce (PL); FLESZER JOANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania środka rozdzielającego do produkcji płyt
laminowanych
(B1) (11) 240655
(41) 2022 01 31
(51) B29C 33/60 (2006.01)
(21) 434825 (22)
2020 07 28
(72) IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SZMATOŁA
MICHAŁ, Katowice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ, Gliwice (PL);
WOCH JULIA, Gliwice (PL); CHROBAK JUSTYNA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BUBICZ JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); HAAS WITOLD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KUBICA RENATA, Bierawa (PL);
FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOROSIAK KAMIL,
Rozkochów (PL); DEJNEGA BRONISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL);
SCUDŁO ILONA, Walce (PL); FLESZER JOANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania środka rozdzielającego do produkcji płyt
laminowanych
(B1) (11) 240656
(41) 2022 01 31
(51) B29C 33/60 (2006.01)
C11D 3/075 (2006.01)
(21) 434826 (22)
2020 07 28
(72) IŁOWSKA JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); SZMATOŁA
MICHAŁ, Katowice (PL); GRABOWSKI RAFAŁ, Gliwice (PL);
WOCH JULIA, Gliwice (PL); CHROBAK JUSTYNA, Kędzierzyn-Koźle (PL);
BUBICZ JOLANTA, Kędzierzyn-Koźle (PL); HAAS WITOLD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KUBICA RENATA, Bierawa (PL);
FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL); KOROSIAK KAMIL,
Rozkochów (PL); DEJNEGA BRONISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL);
SCUDŁO ILONA, Walce (PL); FLESZER JOANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY
ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Środek rozdzielający do produkcji płyt laminowanych
(B1) (11) 240666
(41) 2021 01 11
(51) B32B 29/00 (2006.01)
B32B 3/12 (2006.01)

Nr 20/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

E04C 2/36 (2006.01)
C08B 31/18 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)
(21) 430486 (22)
2019 07 03
(72) SŁONINA MICHAŁ, Zielona Góra (PL); LEWANDOWICZ
GRAŻYNA, Poznań (PL); SMARDZEWSKI JERZY, Gruszczyn (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania impregnowanych rdzeni meblowych płyt
komórkowych
(B1) (11) 240674
(41) 2020 10 19
(51) B60N 2/26 (2006.01)
(21) 429552 (22)
2019 04 08
(72) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie (PL)
(73) SZYMAŃSKI MACIEJ OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
STER, Poznań (PL)
(54) Fotel, zwłaszcza pasażera pojazdu komunikacji zbiorowej,
szczególnie autobusu turystycznego
(B1) (11) 240663
(41) 2019 12 02
(51) B65D 19/34 (2006.01)
B65D 19/40 (2006.01)
(21) 425712 (22)
2018 05 24
(72)	GIL JERZY, Chełmża (PL); WĘGRZYN PAWEŁ, Zalesie (PL)
(73)	GIL JERZY FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SEPPA
SPÓŁKA CYWILNA, Chełmża (PL); WĘGRZYN PAWEŁ FIRMA
PRODUKCYJNO-HANDLOWA SEPPA SPÓŁKA CYWILNA, Zalesie (PL)
(54) Paleta tekturowa i sposób wykonywania palety tekturowej
(B1) (11) 240672
(41) 2020 11 02
(51) C07D 209/20 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 13/02 (2006.01)
(21) 429737 (22)
2019 04 25
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NAWROCKI ADAM, Poznań (PL);
CIARKA KAMIL, Włocławek (PL); CZURYSZKIEWICZ DARIA,
Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE
ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(54) Bisamoniowe sole z anionem tryptofanianowym i 2-metylo-4-chlorofenoksyoctanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydów
(B1) (11) 240664
(41) 2019 07 01
(51) C08L 27/06 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
(21) 423950 (22)
2017 12 19
(72) BRANDT TOMASZ, Suwałki (PL); ŻUKOWSKI ROBERT, Ełk (PL);
SZYMANKO MICHAŁ, Suwałki (PL)
(73) DECCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Kompozyt polichlorowinylowy
(B1) (11) 240669
(41) 2017 12 18
(51) C08L 95/00 (2006.01)
C10C 3/02 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
(21) 417496 (22)
2016 06 09
(72) MATYNIA TADEUSZ, Lublin (PL)
(73) ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA, Poniatowa (PL)
(54) Modyfikator asfaltowego lepiszcza o zredukowanej emisji
siarkowodoru i sposób modyfikacji asfaltowego lepiszcza z jego
użyciem
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(B1) (11) 240671
(41) 2021 06 28
(51) C09D 11/02 (2014.01)
D06P 1/00 (2006.01)
D06P 5/00 (2006.01)
(21) 432366 (22)
2019 12 22
(72) PREJZNER JÓZEF, Rzeszów (PL); PILCH-PITERA BARBARA,
Rzeszów (PL); BYCZYŃSKI ŁUKASZ, Rzeszów (PL)
(73) PREJZNER JÓZEF OPEN, Rzeszów (PL)
(54) Kompozycja wodorozcieńczalnego tuszu do cyfrowego druku
na tekstyliach, sposób jego otrzymywania oraz sposób wykonywania nadruku tą kompozycją
(B1) (11) 240670
(41) 2020 03 09
(51) C10J 3/46 (2006.01)
C10J 3/48 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
(21) 426865 (22)
2018 08 31
(72)	LATUSZEK ANTONI, Warszawa (PL); MARSZAŁEK KLAUDIUSZ,
Jasło (PL); MARSZAŁEK ALEKSANDRA, Jasło (PL)
(73)	LATUSZEK ANTONI, Warszawa (PL); MARSZAŁEK KLAUDIUSZ,
Jasło (PL); MARSZAŁEK ALEKSANDRA, Jasło (PL)
(54)	Elektrochemiczno-plazmowy sposób przetwarzania biomasy
lub biomasy zmieszanej z węglem elementarnym na gazy palne
oraz reaktor do realizacji tego sposobu
(B1) (11) 240652
(41) 2022 01 17
(51) D21H 17/70 (2006.01)
D21H 17/65 (2006.01)
D21H 17/66 (2006.01)
D21C 5/02 (2006.01)
D21B 1/12 (2006.01)
D21C 9/16 (2006.01)
(21) 434654 (22)
2020 07 13
(72)	GAWDZIK BARBARA, Lublin (PL); PUSZKA ANDRZEJ,
Świdnik Duży Pierwszy (PL); MATYNIA TADEUSZ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału opakowaniowego z pulpy celulozowej
(B1) (11) 240668
(41) 2020 05 04
(51) E03B 3/32 (2006.01)
E03B 3/34 (2006.01)
E21B 34/00 (2006.01)
(21) 427547 (22)
2018 10 26
(72) BUJAKOWSKI WIESŁAW, Proszowice (PL); TOMASZEWSKA
BARBARA, Zabierzów (PL); PAJĄK LESZEK, Kraków (PL);
BIELEC BOGUSŁAW, Bochnia (PL); SKRZYPCZAK ROBERT,
Kraków (PL); BALCER MAREK, Bieganów (PL); SINICYN GRZEGORZ,
Izabelin B (PL)
(73) INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI
I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków (PL);
GEOTERMIA MAZOWIECKA SPÓŁKA AKCYJNA, Mszczonów (PL);
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Studnia do zatłaczania wykorzystanych energetycznie wód
geotermalnych do wytypowanych struktur geologicznych
(B1) (11) 240680
(41) 2020 03 09
(51) E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/266 (2006.01)
E06B 9/24 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
A44B 17/00 (2006.01)
(21) 426911 (22)
2018 09 04
(72) MAYER MICHAEL, Gelting (DE)
(73) SCHOENBERGER POLSKA ENTERPRISES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54)	Łącznik wciskany
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 20/2022

(B1) (11) 240657
(41) 2021 06 14
(51) F02C 1/10 (2006.01)
(21) 432032 (22)
2019 12 02
(72) ROKICKI EDWARD, Oksa (PL); SPYCHAŁA JAROSŁAW,
Warszawa (PL); KOWALSKI MIROSŁAW, Warszawa (PL);
CZARNECKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Turbinowy silnik ze spalaniem zewnętrznym
(B1) (11) 240650
(41) 2020 07 27
(51) F24S 20/60 (2018.01)
F24S 20/61 (2018.01)
F24S 20/66 (2018.01)
(21) 428996 (22)
2019 02 21
(72) SZYSZKA JERZY, Rzeszów (PL); LICHOŁAI LECH, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Przegroda kolektorowo-akumulacyjna
(B1) (11) 240677
(41) 2019 07 01
(51) G01N 30/60 (2006.01)
B01J 20/282 (2006.01)
(21) 424059 (22)
2017 12 27
(72) BARTYZEL JAKUB, Kraków (PL); ROSIEK JANUSZ, Kraków (PL);
NĘCKI JAROSŁAW, Przybysławice (PL); ZIMNOCH MIROSŁAW,
Kraków (PL); RÓŻAŃSKI KAZIMIERZ, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Pakowana kolumna chromatograficzna
(B1) (11) 240648
(41) 2021 03 08
(51) G01N 31/16 (2006.01)
G01N 21/83 (2006.01)
(21) 431025 (22)
2019 09 03
(72) ZIÓŁKOWSKA DOROTA, Bydgoszcz (PL); LAMKIEWICZ JAN,
Bydgoszcz (PL); SHYICHUK OLEKSANDR, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób oznaczania stężenia surfaktantów anionowych w roztworach wodnych
(B1) (11) 240662
(41) 2020 04 06
(51) G01R 31/08 (2020.01)
G01R 31/14 (2006.01)
H02M 7/10 (2006.01)
(21) 427318 (22)
2018 10 03
(72) KUCZERA ALOJZY, Rogów (PL); KUCZERA JAROSŁAW,
Rogów (PL); SMUGA RAFAŁ, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNOUSŁUGOWE IZOL-PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogów (PL)
(54)	Generator udarowy akustyczny zwłaszcza do lokalizacji uszkodzeń kabli i przewodów zasilających
(B1) (11) 240660
(41) 2019 01 02
(51) G01T 1/167 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24F 11/00 (2018.01)
(21) 426867 (22)
2018 08 31
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GRZĄDZIEL DOMINIK,
Dziekanowice (PL); KOZAK KRZYSZTOF, Kraków (PL);
MAZUR JADWIGA, Kraków (PL); MROCZEK MARIUSZ, Kraków (PL);
PIOTROWICZ ADAM, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ i sposób zmniejszania zagrożenia radonowego w budynkach

(B1) (11) 240676
(41) 2019 03 25
(51) G02B 27/09 (2006.01)
B29D 11/00 (2006.01)
(21) 422851 (22)
2017 09 13
(72) DOBEK KRZYSZTOF, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Sposób tworzenia obrazu wielopłaszczyznowego z użyciem
zmiennoogniskowej soczewki oraz urządzenie do realizacji tego
sposobu
(B1) (11) 240679
(41) 2020 02 24
(51) G05D 23/19 (2006.01)
(21) 426658 (22)
2018 08 13
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Układ kontroli pracy hybrydowego systemu grzewczego kotła
(B1) (11) 240659
(41) 2021 08 09
(51) G09F 11/02 (2006.01)
G09F 19/02 (2006.01)
G09F 19/22 (2006.01)
(21) 436853 (22)
2021 02 04
(72) SKOWRON ŁUKASZ, Lublin (PL); GĄSIOR MARCIN, Motycz (PL);
RZEMIENIAK MAGDALENA, Lublin (PL); SAK-SKOWRON MONIKA,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Obrotowe urządzenie reklamowe
(B1) (11) 240658
(41) 2021 06 14
(51) H02J 3/06 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
H04J 3/06 (2006.01)
(21) 432034 (22)
2019 12 02
(72)	LISOWIEC ALEKSANDER, Warszawa (PL); MICHALSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); MAKOWIECKI KAROL, Radom (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ synchronizacji akwizycji danych pomiarowych
(B1) (11) 240675
(41) 2021 05 17
(51) H03H 7/00 (2006.01)
H03H 7/12 (2006.01)
H03J 1/00 (2006.01)
H01P 7/06 (2006.01)
(21) 431730 (22)
2019 11 07
(72) DOBRZYNIEWICZ KAROL, Ostróda (PL);
CHEŁSTOWSKI TOMASZ, Augustów (PL); SZWABA ADRIAN,
Gdańsk (PL); SZCZEPIŃSKI PIOTR, Gdynia (PL); MICHALSKI JERZY
JULLIAN, Chwaszczyno (PL)
(73) SPACEFOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54)	Głowica strojąca i urządzenie do strojenia wielokomorowych
filtrów rezonansowych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu
1

A01G 24/22 (2018.01)
A01G 24/20 (2018.01)
A01G 31/00 (2018.01)

Symbol	Nr
MKP
patentu

2

1

2

240678
240678*
240678*

A01G 33/00 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 39/02 (2006.01)

240678*
240649
240649*

Nr 20/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

1

2

A01N 37/40 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/02 (2006.01)
A23G 3/54 (2006.01)
A23G 1/54 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)
A23G 1/48 (2006.01)
A23L 7/161 (2016.01)
A23L 7/126 (2016.01)
A23P 20/18 (2016.01)
A44B 17/00 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/24 (2021.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/24 (2021.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61F 2/82 (2013.01)
A61F 13/06 (2006.01)
A61K 38/18 (2006.01)
A61L 31/04 (2006.01)
A61N 5/06 (2006.01)
A61P 17/02 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
B01D 53/22 (2006.01)
B01D 63/08 (2006.01)
B01D 71/02 (2006.01)
B01D 71/08 (2006.01)
B01D 71/38 (2006.01)
B01D 71/02 (2006.01)
B01D 71/08 (2006.01)
B01D 71/38 (2006.01)
B01J 37/02 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 23/52 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B01J 20/282 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B22D 11/124 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
B29D 11/00 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
B32B 3/12 (2006.01)
B60N 2/26 (2006.01)
B65D 19/34 (2006.01)
B65D 19/40 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C05F 5/00 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 59/70 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07D 209/20 (2006.01)
C07K 14/49 (2006.01)
C08B 31/18 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)

240649*
240672*
240649*
240672*
240673
240673*
240673*
240673*
240673*
240673*
240673*
240680*
240666*
240642
240642*
240643
240643*
240646*
240665
240646
240667
240665*
240646*
240667*
240651
240651*
240641
240641*
240644
240644*
240644*
240645
240645*
240645*
240647
240647*
240647*
240670*
240677*
240670*
240661
240665*
240653
240654
240655
240656
240676*
240666
240666*
240674
240663
240663*
240644*
240678*
240649*
240649*
240672*
240672*
240672*
240672
240667*
240666*
240644*
240645*

C08K 13/06 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 67/00 (2006.01)
C08L 69/00 (2006.01)
C08L 5/04 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08L 29/04 (2006.01)
C08L 5/04 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08L 29/04 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 17/00 (2006.01)
C09D 11/02 (2014.01)
C10C 3/02 (2006.01)
C10J 3/46 (2006.01)
C10J 3/48 (2006.01)
C11D 3/075 (2006.01)
C11D 3/075 (2006.01)
D06P 1/00 (2006.01)
D06P 5/00 (2006.01)
D21B 1/12 (2006.01)
D21C 5/02 (2006.01)
D21C 9/16 (2006.01)
D21H 17/70 (2006.01)
D21H 17/65 (2006.01)
D21H 17/66 (2006.01)
E03B 3/32 (2006.01)
E03B 3/34 (2006.01)
E04C 2/36 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/266 (2006.01)
E06B 9/24 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
E21B 34/00 (2006.01)
F02C 1/10 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24F 11/00 (2018.01)
F24S 20/60 (2018.01)
F24S 20/61 (2018.01)
F24S 20/66 (2018.01)
G01N 30/60 (2006.01)
G01N 31/16 (2006.01)
G01N 21/83 (2006.01)
G01R 19/257 (2006.01)
G01R 19/257 (2006.01)
G01R 31/08 (2020.01)
G01R 31/14 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01T 1/167 (2006.01)
G02B 27/09 (2006.01)
G05D 23/19 (2006.01)
G09F 11/02 (2006.01)
G09F 19/02 (2006.01)
G09F 19/22 (2006.01)
H01P 7/06 (2006.01)
H02J 3/06 (2006.01)
H02M 7/10 (2006.01)
H03H 7/00 (2006.01)
H03H 7/12 (2006.01)
H03J 1/00 (2006.01)
H04J 3/06 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)

240664*
240665*
240665*
240665*
240644*
240644*
240644*
240645*
240645*
240645*
240664
240669
240669*
240671
240669*
240670
240670*
240654*
240656*
240671*
240671*
240652*
240652*
240652*
240652
240652*
240652*
240668
240668*
240666*
240680
240680*
240680*
240680*
240668*
240657
240660*
240660*
240650
240650*
240650*
240677
240648
240648*
240642*
240643*
240662
240662*
240658*
240660
240676
240679
240659
240659*
240659*
240675*
240658
240662*
240675
240675*
240675*
240658*
240670*

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

	Nr
patentu

Symbol
MKP

	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

240661
240662
240663
240664
240665
240666
240667
240668
240669
240670
240671
240672
240673
240674
240675
240676
240677
240678
240679
240680

B22D 11/124 (2006.01)
G01R 31/08 (2020.01)
B65D 19/34 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
A61F 2/82 (2013.01)
B32B 29/00 (2006.01)
A61K 38/18 (2006.01)
E03B 3/32 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C10J 3/46 (2006.01)
C09D 11/02 (2014.01)
C07D 209/20 (2006.01)
A23G 3/54 (2006.01)
B60N 2/26 (2006.01)
H03H 7/00 (2006.01)
G02B 27/09 (2006.01)
G01N 30/60 (2006.01)
A01G 24/22 (2018.01)
G05D 23/19 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)

240641
240642
240643
240644
240645
240646
240647
240648
240649
240650
240651
240652
240653
240654
240655
240656
240657
240658
240659
240660

B01D 53/22 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
B01D 71/02 (2006.01)
B01D 71/02 (2006.01)
A61F 13/06 (2006.01)
B01J 37/02 (2006.01)
G01N 31/16 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
F24S 20/60 (2018.01)
A63B 23/12 (2006.01)
D21H 17/70 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
B29C 33/60 (2006.01)
F02C 1/10 (2006.01)
H02J 3/06 (2006.01)
G09F 11/02 (2006.01)
G01T 1/167 (2006.01)

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 228721
(B1) (11) 228755
(B1) (11) 228756
(B1) (11) 228758
(B1) (11) 228761
(B1) (11) 228762
(B1) (11) 228763
(B1) (11) 228764
(B1) (11) 228822
(B1) (11) 228826
(B1) (11) 228844
(B1) (11) 228860
(B1) (11) 228876
(B1) (11) 228938
(B1) (11) 228950
(B1) (11) 228951
(B1) (11) 228955
(B1) (11) 228961
(B1) (11) 228965
(B1) (11) 228970
(B1) (11) 229010
(B1) (11) 229075
(B1) (11) 229099
(B1) (11) 229100
(B1) (11) 229101
(B1) (11) 229136
(B1) (11) 229137
(B1) (11) 229138
(B1) (11) 229157
(B1) (11) 229160
(B1) (11) 229172
(B1) (11) 229173

2019 06 17
2019 04 25
2019 04 25
2019 04 28
2019 05 13
2019 05 13
2019 05 13
2019 05 13
2019 04 16
2019 05 04
2019 06 15
2019 07 09
2019 09 09
2019 02 01
2019 03 04
2019 03 11
2019 03 29
2019 04 26
2019 05 09
2019 06 02
2019 05 13
2019 07 29
2019 07 16
2019 07 16
2019 07 16
2019 07 29
2019 08 24
2019 08 27
2019 03 08
2019 03 07
2019 05 06
2019 07 24

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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(B1) (11) 229205
(B1) (11) 229240
(B1) (11) 229249
(B1) (11) 229269
(B1) (11) 229270
(B1) (11) 229271
(B1) (11) 229284
(B1) (11) 229285
(B1) (11) 229286
(B1) (11) 229316
(B1) (11) 229317
(B1) (11) 229318
(B1) (11) 229323
(B1) (11) 229342
(B1) (11) 229347
(B1) (11) 229350
(B1) (11) 229356
(B1) (11) 229361
(B1) (11) 229373
(B1) (11) 229374
(B1) (11) 229381
(B1) (11) 229388
(B1) (11) 229425
(B1) (11) 229426
(B1) (11) 229427
(B1) (11) 229429
(B1) (11) 229433
(B1) (11) 229438
(B1) (11) 229476
(B1) (11) 229481
(B1) (11) 229493
(B1) (11) 229498
(B1) (11) 229499
(B1) (11) 229524
(B1) (11) 229532
(B1) (11) 229546
(B1) (11) 229552
(B1) (11) 229554
(B1) (11) 229556
(B1) (11) 229557
(B1) (11) 229560
(B1) (11) 229561
(B1) (11) 229565
(B1) (11) 229567
(B1) (11) 229609
(B1) (11) 229610
(B1) (11) 229611
(B1) (11) 229612
(B1) (11) 229616
(B1) (11) 229625
(B1) (11) 229630
(B1) (11) 229645
(B1) (11) 229646
(B1) (11) 229651
(B1) (11) 229658
(B1) (11) 229679
(B1) (11) 229684
(B1) (11) 229689
(B1) (11) 229695
(B1) (11) 229718
(B1) (11) 229750
(B1) (11) 229779
(B1) (11) 229782
(B1) (11) 229785
(B1) (11) 229793
(B1) (11) 229803
(B1) (11) 229819

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 20/2022
2019 09 18
2019 09 22
2019 02 03
2019 09 30
2019 10 11
2019 04 23
2019 03 23
2019 09 08
2019 09 14
2019 08 10
2019 08 10
2019 05 24
2019 09 01
2019 06 14
2019 02 25
2019 04 09
2019 09 16
2019 10 23
2019 06 10
2019 06 10
2019 06 02
2019 10 05
2019 05 09
2019 05 12
2019 05 13
2019 06 16
2019 09 05
2019 10 28
2019 09 08
2019 06 05
2019 05 08
2019 08 20
2019 08 20
2019 06 12
2019 05 29
2019 06 12
2019 05 21
2019 03 08
2019 09 28
2019 10 12
2019 03 08
2019 03 08
2019 09 15
2019 07 06
2019 04 25
2019 04 25
2019 04 25
2019 04 25
2019 05 02
2019 06 07
2019 06 08
2019 06 30
2019 07 11
2019 09 05
2019 08 16
2019 03 31
2019 07 22
2019 09 03
2019 09 29
2019 07 30
2019 03 05
2019 03 29
2019 03 14
2019 07 01
2019 11 20
2019 08 28
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.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.

(B1) (11) 229825
(B1) (11) 229829
(B1) (11) 229837
(B1) (11) 229842
(B1) (11) 229857
(B1) (11) 229858
(B1) (11) 229859
(B1) (11) 229860
(B1) (11) 229863
(B1) (11) 229875
(B1) (11) 229880
(B1) (11) 229890
(B1) (11) 229929
(B1) (11) 229936
(B1) (11) 229938
(B1) (11) 229939
(B1) (11) 229956
(B1) (11) 229958
(B1) (11) 229977
(B1) (11) 229985
(B1) (11) 229997
(B1) (11) 230007
(B1) (11) 230008
(B1) (11) 230039
(B1) (11) 230043
(B1) (11) 230052
(B1) (11) 230066
(B1) (11) 230077
(B1) (11) 230086
(B1) (11) 230087
(B1) (11) 230088
(B1) (11) 230097
(B1) (11) 230107
(B1) (11) 230112
(B1) (11) 230113
(B1) (11) 230122
(B1) (11) 230123
(B1) (11) 230147
(B1) (11) 230165
(B1) (11) 230166
(B1) (11) 230167
(B1) (11) 230172
(B1) (11) 230183
(B1) (11) 230184
(B1) (11) 230185
(B1) (11) 230190
(B1) (11) 230194
(B1) (11) 230197
(B1) (11) 230215
(B1) (11) 230217
(B1) (11) 230252
(B1) (11) 230253
(B1) (11) 230254
(B1) (11) 230255
(B1) (11) 230262
(B1) (11) 230265
(B1) (11) 230266
(B1) (11) 230267
(B1) (11) 230272
(B1) (11) 230304
(B1) (11) 230312
(B1) (11) 230323
(B1) (11) 230334
(B1) (11) 230337
(B1) (11) 230349
(B1) (11) 230353
(B1) (11) 230364

2019 08 05
2019 08 17
2019 05 23
2019 10 02
2019 09 28
2019 07 10
2019 09 28
2019 09 28
2019 10 07
2019 06 17
2018 02 13
2019 09 05
2019 02 22
2019 09 15
2019 07 19
2019 07 19
2019 06 14
2019 08 04
2019 08 28
2019 07 22
2019 06 01
2019 08 08
2019 02 11
2019 02 28
2019 05 29
2019 08 23
2019 07 16
2019 06 04
2019 08 12
2019 08 26
2019 08 26
2019 04 27
2019 05 16
2019 09 05
2019 09 13
2019 06 27
2019 06 27
2019 10 13
2019 02 12
2019 04 18
2019 04 19
2019 07 13
2019 02 28
2019 02 28
2019 05 16
2019 07 22
2019 10 17
2019 11 17
2019 09 24
2019 10 14
2019 02 28
2019 03 10
2019 03 10
2019 03 10
2019 05 17
2019 06 10
2019 06 29
2019 06 29
2019 07 27
2019 07 30
2019 04 03
2019 07 18
2019 06 19
2019 09 09
2019 08 29
2019 09 16
2019 07 18

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

Nr 20/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) (11) 230365
(B1) (11) 230369
(B1) (11) 230386
(B1) (11) 230388
(B1) (11) 230389
(B1) (11) 230407
(B1) (11) 230417
(B1) (11) 230421
(B1) (11) 230422
(B1) (11) 230423
(B1) (11) 230424
(B1) (11) 230463
(B1) (11) 230475
(B1) (11) 230485
(B1) (11) 230489
(B1) (11) 230492
(B1) (11) 230494
(B1) (11) 230495
(B1) (11) 230497
(B1) (11) 230500
(B1) (11) 230508
(B1) (11) 230512
(B1) (11) 230513
(B1) (11) 230514
(B1) (11) 230517
(B1) (11) 230553
(B1) (11) 230568
(B1) (11) 230580
(B1) (11) 230585
(B1) (11) 230586
(B1) (11) 230587
(B1) (11) 230598
(B1) (11) 230613
(B1) (11) 230626

2019 09 13
2019 10 03
2019 06 29
2019 08 30
2019 10 12
2019 05 16
2019 08 24
2019 05 06
2019 10 12
2019 09 12
2019 09 12
2019 10 26
2019 02 17
2019 03 02
2019 04 22
2019 05 05
2019 05 13
2019 05 17
2019 06 02
2019 06 16
2019 08 17
2019 08 24
2019 09 15
2019 09 15
2019 09 26
2019 06 25
2019 06 18
2019 02 22
2019 06 08
2019 06 27
2019 06 08
2019 09 22
2019 05 18
2019 10 26

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

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

30 04 2008
15 09 2021
13 10 2021
13 10 2021
09 10 2013
20 10 2021
06 04 2022
01 12 2021
26 01 2022
16 02 2022
12 01 2022
09 02 2022
09 03 2022
26 01 2022
13 06 2018

2008/18	EP 1736412 B1
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Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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) 1756670 A. Wykreślono: Day International, Inc., Dayton., Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: XSYS North America
Corporation, Charlotte, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1814572 A. Wykreślono: Bayer Intellectual Property
GmbH, Monheim am Rhein, Niemcy Wpisano: Bayer Animal Health
GmbH, Leverkusen, Niemcy
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(11) 1878073 A. Wykreślono: HurraH S.à.r.l., Kehlen, Luksemburg Wpisano: Amer-Sil sa, Kehlen, Luksemburg
(11) 2366038 A. Wykreślono: WEEE METALLICA, Isbergues,
Francja Wpisano: MCC Non-Ferrous Trading LLC, Nowy Jork, Stany
Zjednoczone Ameryki
(11) 2366038 A. Wykreślono: MCC Non-Ferrous Trading LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: IGNEO IP, LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2321270 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2470466 A. Wykreślono: Ardagh MP Group Netherlands
B.V., Deventer, Holandia Wpisano: Trivium Packaging Group Netherlands B.V., Deventer, Holandia
(11) 2470466 A. Wykreślono: Trivium Packaging Group Netherlands B.V., Deventer, Holandia Wpisano: Envases Oehringen
GmbH, Oehringen, Niemcy
(11) 2576547 A. Wykreślono: Adverio Pharma GmbH,
Schönefeld, Niemcy Wpisano: Adverio Pharma GmbH, Leverkusen,
Niemcy
(11) 2555787 A. Wykreślono: Antony, Benny, Aluva, Indie
Wpisano: ARJUNA NATURAL PRIVATE LIMITED, Kerala State, Indie
(11) 2649234 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen,
Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 2663181 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2744337 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2787818 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2797890 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2877452 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2877012 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2877022 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2877024 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2892336 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2895486 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2895487 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2906533 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2931045 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

(11) 2931048 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2941126 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2947991 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2947987 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2967051 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2904901 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3191545 A. Wykreślono: Albis Plastic GmbH, Hamburg,
Niemcy Wpisano: MOCOM Compounds GmbH & Co. KG, Hamburg,
Niemcy
(11) 3166611 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3393639 A. Wykreślono: HurraH SarL, Kehlen, Luksemburg Wpisano: Amer-Sil sa, Kehlen, Luksemburg

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 3085773 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (73) Uprawniony
z patentu jest: XBiotech, Inc, Vancouver, CA, powinno być: XBiotech Inc., Vancouver, CA;

Złożone wnioski
o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1) (68)201283
(54) Nowe związki triazolo(4,5-d)pirymidyny, sposób ich wytwarzania i zastosowanie w terapii oraz kompozycja farmaceutyczna
zawierająca te związki
(21) 0173 (22) 2011 05 20
(71) ASTRAZENECA AB, SÖDERTÄLJE (SE)
(93) EU/1/10/655/001 DO 006 2010 12 03 BRILIQUE-TIKAGRELOR
(98) 2022 03 22

Nr 20/2022
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OGŁOSZENIA NIEUWZGLĘDNIONE W INNYCH
SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

WYJĄTEK OD OCHRONY PRZYZNANEJ NA PODSTAWIE
DODATKOWEGO ŚWIADECTWA OCHRONNEGO
W dniu 28.04.2022 r. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.,
z siedzibą ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polska złożyły powiadomienie o wyjątku od ochrony przyznanej na podstawie
dodatkowego świadectwa ochronnego o numerze RD.0350 dla
produktu o nazwie „sitagliptyna ewentualnie w postaci farmaceutycznie dopuszczalnej soli” określając jako cel wytwarzania
produktu jego wywóz. Jako państwo członkowskie, w którym ma
mieć miejsce wytwarzanie w celu wywozu oraz planowane pierwsze działanie powiązane przed rozpoczęciem wytwarzania została
wskazana Polska. Jako numer referencyjny pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub równoważny dokument w państwie trzecim
wywozu wskazano: Norwegia, Nr 20-13273, 20-13274, 20-13275.
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

Prawa ochronne
na wzory użytkowe
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 559 do nr 72 566)

(Y1) (11) 72564
(41) 2021 08 30
(51) A01K 85/10 (2006.01)
A01K 85/00 (2006.01)
(21) 128996
(22) 2020 02 27
(72) TASZAREK ROBERT, Poznań (PL)
(73) TASZAREK ROBERT, Poznań (PL)
(54) Oś sztucznej przynęty wędkarskiej

(30) u 2018 00916
2018 02 01
UA
(86) 2018 09 20
PCT/UA18/00104
(87) 2019 08 08
WO19/151968
(72) BILONOZHKO ANDRII OLEKSANDROVYCH,
Luka-Meleshkivska (UA)
(73) Tovarystvo Z Obmezhenoiu Vidpovidalnistiu Berkana 7,
Vinnytsia (UA)
(54) Pojemnik na środki chemii gospodarczej
(Y1) (11) 72561
(41) 2019 05 20
(51) A47K 13/30 (2006.01)
E03D 9/08 (2006.01)
(21) 126788
(22) 2017 11 15
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Deska sedesowa z tryskaczem wody

(Y1) (11) 72560
(41) 2019 06 03
(51) A47K 3/00 (2006.01)
A47K 3/28 (2006.01)
B05B 15/65 (2018.01)
(21) 126815
(22) 2017 11 24
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Myjka kabiny prysznicowej

(Y1) (11) 72565
(41) 2020 12 14
(51) A61G 7/05 (2006.01)
(21) 128939
(22) 2017 05 10
(30) PV 2016-274
2016 05 10
CZ
(86) 2017 05 10
PCT/CZ17/00038
(87) 2017 11 16
WO17/194038
(72) FEJT MIROSLAV, Kladno (CZ); SÁLUS MICHAL,
Roudnice Nad Labem (CZ)
(73)	LINET spol. s.r.o., Slaný (CZ)
(54)	Łóżko transportowe z uchwytem

(Y1) (11) 72566
(41) 2021 08 30
(51) A47K 7/02 (2006.01)
A47K 5/12 (2006.01)
A47K 7/03 (2006.01)
A47K 5/122 (2006.01)
(21) 128986
(22) 2018 09 20

(Y1) (11) 72563
(41) 2021 11 22
(51) B05B 1/00 (2006.01)
A61L 2/00 (2006.01)
A61L 2/22 (2006.01)
A61L 2/24 (2006.01)
(21) 129219
(22) 2020 05 18

Nr 20/2022
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(72) SIMIŃSKI KRZYSZTOF, Katowice (PL);
POTRAWA HUBERT, Katowice (PL)
(73) ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ I APARATURY
NAUKOWO-DOŚWIADCZALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Urządzenie odkażające, dekontaminacyjne
(Y1) (11) 72559
(41) 2020 02 24
(51) B65D 81/32 (2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
B65D 43/12 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
B65D 77/20 (2006.01)
(21) 127545
(22) 2018 08 23
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54)	Nakładka na opakowanie z zasobnikami
(Y1) (11) 72562
(41) 2020 10 19
(51) E04G 11/02 (2006.01)
E04G 11/10 (2006.01)
E04G 11/08 (2006.01)
E04G 17/00 (2006.01)
E04G 13/02 (2006.01)
E04G 9/08 (2006.01)
(21) 128723
(22) 2017 05 15
(86) 2017 05 15
PCT/ES17/70313
(87) 2018 11 22
WO18/211153
(72) UBIÑANA FELIX JOSE LUIS, Parets del Valles (ES)
(73) SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS, S.A.,
Parets del Valles (ES)
(54) Panel szalunku o kształcie narożnym
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A01K 85/10 (2006.01)
A01K 85/00 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
A47K 3/28 (2006.01)
A47K 7/02 (2006.01)
A47K 5/12 (2006.01)
A47K 7/03 (2006.01)
A47K 5/122 (2006.01)
A47K 13/30 (2006.01)
A61G 7/05 (2006.01)
A61L 2/00 (2006.01)
A61L 2/22 (2006.01)
A61L 2/24 (2006.01)
B05B 15/65 (2018.01)

72564
72564*
72560
72560*
72566
72566*
72566*
72566*
72561
72565
72563*
72563*
72563*
72560*

B05B 1/00 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
B65D 43/12 (2006.01)
B65D 43/02 (2006.01)
B65D 77/20 (2006.01)
E03D 9/08 (2006.01)
E04G 11/02 (2006.01)
E04G 11/10 (2006.01)
E04G 11/08 (2006.01)
E04G 17/00 (2006.01)
E04G 13/02 (2006.01)
E04G 9/08 (2006.01)

72563
72559
72559*
72559*
72559*
72559*
72561*
72562
72562*
72562*
72562*
72562*
72562*

* 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
ochronn.	

Symbol
MKP

	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

1

2

1

2

72559
72560
72561
72562

B65D 81/32 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
A47K 13/30 (2006.01)
E04G 11/02 (2006.01)

72563
72564
72565
72566

B05B 1/00 (2006.01)
A01K 85/10 (2006.01)
A61G 7/05 (2006.01)
A47K 7/02 (2006.01)
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Udzielone prawa
(od nr 27 905 do nr 27 922)

(51) 02-02
(11) 27907
(22) 2021 12 06
(21) 30355
(73) KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(72) KURMANOW MATEUSZ
(54) Kurtka
(55)

(51) 12-16
(11) 27905
(22) 2022 04 24
(21) 30773
(73)	AG STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(72) CIEŚLIŃSKI ARKADIUSZ
(54)	Adapter do pasów dla kobiet w ciąży
(55)

(51) 25-01
(11) 27906
(22) 2019 12 24
(21) 28244
(73) KURDZIEL JUSTYNA, KURDZIEL ARTUR ABIKON
SPÓŁKA CYWILNA, Jedlicze (PL)
(72) KURDZIEL ARTUR
(54) Komplet profili aluminiowych na gabloty informacyjne
(55)

(51) 02-02
(11) 27908
(22) 2021 12 06
(21) 30356
(73) KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(72) KURMANOW MATEUSZ
(54) Kurtka
(55)

Nr xx/2022
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(51) 02-02
(11) 27909
(22) 2021 12 06
(21) 30357
(73) KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(72) KURMANOW MATEUSZ
(54) Spodnie
(55)

(51) 02-02
(11) 27912
(22) 2021 12 06
(21) 30360
(73) KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(72) KURMANOW MATEUSZ
(54) Spodnie
(55)

(51) 02-02
(11) 27910
(22) 2021 12 06
(21) 30358
(73) KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(72) KURMANOW MATEUSZ
(54) Spodnie
(55)

(51) 23-06
(11) 27913
(22) 2021 11 24
(21) 30327
(73) PORCENALUK ŁUKASZ BIURO PROJEKTOWOKONSTRUKCYJNE MGR INŻ. ŁUKASZ PORCENALUK, Stanowice (PL)
(72) PORCENALUK ŁUKASZ
(54) Wanna ogrodowa
(55)

(51) 02-02
(11) 27911
(22) 2021 12 06
(21) 30359
(73) KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(72) KURMANOW MATEUSZ
(54) Koszula
(55)

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

23-01
(11) 27914
(22) 2022 01 25
VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA, Jordanów (PL)
KULIG ZBIGNIEW
Kurki do instalacji sanitarnych

(21) 30477

(51) 15-03
(11) 27915
(22) 2022 01 25
(21) 30480
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL);
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE,
Kraków (PL);
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PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE, Ciechanów (PL)
(72)	GUGAŁA MAREK, ZARZECKA KRYSTYNA, DOMAŃSKI ŁUKASZ,
MALAGA-TOBOŁA URSZULA, FINDURA PAVOL, SIKORSKA ANNA,
KOC GRZEGORZ, GÓRSKI RAFAŁ
(54) Owijarka
(55)

(51) 25-03
(11) 27916
(22) 2022 02 10
(73)	ALSPAW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(72) MICHALAK KRZYSZTOF
(54) Scena mobilna
(55)

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

25-03
(11) 27917
(22) 2022 02 04
BRZEZIŃSKI PIOTR, Płock (PL)
BRZEZIŃSKI PIOTR
Tężnia solankowa

(21) 30512

(21) 30496

06-01
(11) 27918
(22) 2022 01 21
DUDA NIKODEM, Tarnów (PL)
DUDA NIKODEM
Krzesło

(21) 30474

(51) 12-06
(11) 27919
(22) 2021 11 23
(73) RYCHLIK PRZEMYSŁAW, Poznań (PL)
(72) RYCHLIK PRZEMYSŁAW
(54)	Łódź motorowa
(55)

(21) 30332

(51) 19-02
(11) 27920
(22) 2022 02 08
(73) PROTASIEWICZ EWA, Kraków (PL)
(72) PROTASIEWICZ EWA
(54)	Ekspozytor papieru
(55)

(21) 30502

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

Nr xx/2022
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(51) 09-03
(11) 27921
(22) 2021 12 08
(21) 30368
(73) OWOC DORIAN, OWOC BARBARA OWOC OINTMENT
SPÓŁKA CYWILNA, Brzozów (PL)
(72) OWOC DORIAN
(54) Opakowanie
(55)
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(51) 15-09
(11) 27922
(22) 2022 02 11
(21) 30513
(73) METBUD-GOŃCZYCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gończyce (PL)
(72) MRÓZ KAMIL
(54) Prasa mobilna
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 350 911 do nr 351 120)

(111) 350668
(220) 2021 05 21
(210) 529194
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732)	HAWRYŁYSZYN MICHAŁ EKOPROM, Załuki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EKOPROM EKOLOGICZNE OCZYSZCZANIE
(540)

(591) zielony, niebieski, czarny
(531) 01.15.15, 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 11 Przydomowe oczyszczalnie ścieków, Oczyszczalnie z osadem czynnym, Oczyszczalnie ze złożem biologicznym,
Oczyszczalnie hybrydowe, Oczyszczalnie drenażowe, Oczyszczalnie hydrobotaniczne, Urządzenia i instalacje do przetwarzania ścieków, Urządzenia i instalacje do oczyszczania ścieków, Urządzenia
i instalacje do odprowadzania ścieków, Zbiorniki do oczyszczania
ścieków do celów domowych, Zbiorniki do oczyszczania ścieków

do celów przemysłowych, Przenośne przyrządy do przetwarzania
ścieków, Filtry ścieków, Urządzenia i instalacje w zakresie zagospodarowania wody, Instalacje do oczyszczania wody, Filtry do oczyszczania wody, Instalacje do gromadzenia wody deszczowej, Instalacje
do oczyszczania wody deszczowej, Instalacje do odprowadzania
wody deszczowej, Szamba do celów domowych, Szamba do celów
przemysłowych, 37 Instalacja, konserwacja i serwis przydomowych
oczyszczalni ścieków, Czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków, Podziemne prace konstrukcyjne w zakresie ścieków, Instalacja
szamb, Pompowanie i czyszczenie szamb, Konserwacja systemów
odprowadzania nieczystości [szamb], Usługi drenażowe, Wynajem
pomp do drenażu, Instalacja systemów do odprowadzania wody
deszczowej, Instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej,
Montaż i serwis piwnic ogrodowych, Udzielanie informacji, porad
i konsultacji na temat instalacji oczyszczalni ścieków.

(111) 350911
(220) 2021 10 02
(210) 534695
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 02
(732) FINEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) X TaxWise.pl Doradztwo Podatkowe
(540)

(591) granatowy, fioletowy, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 26.05.12, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu
podatku-rachunkowość, Planowanie podatkowe-rachunkowość,
Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe,
Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie sporządzania
listy płac, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich.

(732)	NEVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polski chłód
(540)

(111) 350912
(220) 2021 05 26
(210) 529399
(151) 2022 02 18
(441) 2021 07 12
(732) DR.MARCUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Senso
(510), (511) 3 Aromatyczne olejki eteryczne, Olejki zapachowe, Preparaty do czyszczenia, zabezpieczania i konserwacji powierzchni
samochodowych, Preparaty zapachowe powietrza, Detergenty samochodowe, Środki czyszczące do samochodów, Zapachy samochodowe, Płyny do czyszczenia szyb samochodowych, Wosk Carnauba
do użytku samochodowego, Preparaty samochodowe i woskowe,
Pasty samochodowe, Środki zapachowe do użytku domowego, Powietrze sprężone w puszkach do czyszczenia i odkurzania, Preparaty
nabłyszczające będące środkiem polerującym, Ścierki nasączone detergentem do czyszczenia, 5 Preparaty dezodoryzujące powietrze,
Dezodoranty samochodowe, Dezodoranty do pomieszczeń, Preparaty neutralizujące zapachy do ogólnego stosowania na różnych
powierzchniach, Preparaty oczyszczające powietrze, Preparaty neutralizujące zapachy do odzieży i wyrobów włókienniczych, Dezodoranty do tkanin.

(591) niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.17.17, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 11 Urządzenia klimatyzacyjne do użytku w pojazdach,
Domowe urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia i instalacje chłodnicze, Urządzenia chłodnicze do wystawiania żywności, Urządzenia
chłodnicze do użytku komercyjnego, Urządzenia chłodnicze w postaci ławek, Urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania
gorących i zimnych napojów, Urządzenia klimatyzacyjne, Centralne
urządzenia klimatyzacyjne, Urządzenia klimatyzacyjne do użytku
handlowego, Urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych,
Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], Połączone
urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, Miejscowo uruchamiane
urządzenia klimatyzacyjne [do celów przemysłowych], Urządzenia
wentylacyjne, Urządzenia wentylacyjne zasilane energią słoneczną,
Urządzenia grzewcze, Przenośne urządzenia grzewcze, Przemysłowe urządzenia grzewcze, Urządzenia grzewcze do pomieszczeń,
Urządzenia i instalacje grzewcze, Połączone urządzenia grzewcze
i klimatyzacyjne, Urządzenia grzewcze zasilane energią słoneczną,
Elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, 37 Instalowanie,
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalowanie i naprawa instalacji grzewczych.

(111) 350913
(220) 2021 09 14
(210) 533885
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chybie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Premium Flexi Food
(510), (511) 29 Soczewica, Soczewica konserwowana, Soczewica suszona, Ciecierzyca, przetworzona, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Jaja ptasie i produkty
z jaj, Mięso gotowane, Gotowe posiłki z mięsa [mięso jako główny
składnik], Mięso gotowe do spożycia, Mięso i wędliny, Mięso i wyroby mięsne, Mięso konserwowane, Mięso pieczone, Mięso pokrojone
w plastry, Mięso wędzone, Mięso z indyka, Mięso w puszce [konserwy], Mięso solone, Paczkowane mięso, Przyrządzone mięso konserwowe w puszce, Smażone mięso, Suszone mięso, Gotowany indyk,
Gotowe posiłki gotowane składające się głównie z indyka, Gotowe
posiłki składające się głównie z indyka, Hamburgery z indyka, Indyk,
Indyk pieczony, Mrożony indyk, Produkty z indyka, Świeży indyk,
Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Przetworzone owady i larwy,
Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Pasztet mięsny, Pasztet warzywny,
Pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), Oleje i tłuszcze jadalne, 30
Dania na bazie ryżu, Gotowe dania z ryżu, Ryż, Ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
Przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych przez ludzi,
Przetworzone ziarna, Mięso w cieście [gotowe], Mięso z warzywami
w cieście [pot pie], Mięso zapiekane w cieście, Kanapki z indykiem,
Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, Gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem
mięsa, ryby lub warzyw, Produkty żywnościowe z ryżu, Potrawy składające się głównie z ryżu, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski składające się głównie z ryżu, Przekąski wykonane z ryżu, Pudding ryżowy,
Puddingi ryżowe, Ryż gotowany na parze, Zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale zawierające również mięso, ryby lub warzywa, Kasza bulgur, Kasza gryczana, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasza perłowa, Kasza perłowa [przetworzona],
Kuskus [kasza], Przetworzona kasza manna.

(111) 350915
(220) 2021 08 13
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MYTOSUKCES
(540)

(111) 350914
(151) 2022 02 14

(220) 2021 08 03
(441) 2021 10 25

(210) 532288

(210) 532682

(531) 26.04.04, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki do użytku osobistego,
Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki blokujące promieniowanie
słoneczne, Kosmetyki do włosów, Preparaty do włosów, Szampony,
Środki perfumeryjne i zapachowe, Perfumy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Kosmetyki do ciała, Kosmetyki w gotowych
zestawach, Preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, Preparaty wybielające do użytku domowego, Preparaty
do mycia do użytku domowego, Preparaty do prania chemicznego,
Płyny do prania, Proszki do prania, Środki do prania tkanin, Środki
do płukania do prania, Pasty do obuwia, Środki do czyszczenia obuwia [preparaty], 5 Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla
niemowląt, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy
diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, Białkowe suplementy diety, Suplementy ziołowe, Suplementy prebiotyczne, Mineralne suplementy odżywcze,
Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy diety z cynkiem,
Suplementy diety zawierające enzymy, Suplementy diety z białkiem
sojowym, 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrania audio, w tym do pobrania, Nagrania cyfrowe, Nagrania dźwiękowe, w tym do pobrania, Nagrania muzyczne, Nagrania
multimedialne, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania wideo,
w tym do pobrania, Nagrania wideo w postaci płyt, Nagrania wideo
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z muzyką, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, nagrane,
Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, w tym do pobrania, Czasopisma elektroniczne, w tym
do pobrania, Książki audio, w tym do pobrania, Książki elektroniczne,
w tym do pobrania, Publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 18
Walizy, torby podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby turystyczne, Torby plażowe, Torby gimnastyczne, Torby sportowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torby na kółkach, Torby na obuwie,
Torby na zakupy na kółkach, Torby na pas i na biodra [nerki], Duże,
lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Walizki biznesowe, Walizki skórzane, Skórzane walizki podróżne, Walizki na kółkach,
Nosidełka kangurki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do noszenia
niemowląt, Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka
dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt [torby],
Portmonetki, Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne,
Skóra i imitacje skóry, Sztuczna skóra, Skóra syntetyczna, Skóra surowa lub półprzetworzona, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, Odzież
męska, Odzież damska, Odzież dziecięca, Odzież dla niemowląt,
Odzież codzienna, Odzież wierzchnia, Odzież sportowa, Odzież treningowa, Odzież do biegania, Odzież przeciwdeszczowa, Odzież skórzana, Odzież dżinsowa, Odzież z lateksu, Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież ciążowa, Bielizna, Bielizna męska, Bielizna damska,
Bielizna dziecięca, Bielizna dla niemowląt, Obuwie męskie, Obuwie
damskie, Obuwie dziecięce, Nakrycia głowy męskie, Nakrycia głowy
damskie, Nakrycia głowy dziecięce, 35 Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Zarządzenie biznesowe zespołami muzycznymi, Negocjowanie transakcji handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjacje kontraktów reklamowych, Zarządzenie biznesowe lokalami gastronomicznymi,
w tym barami i pubami, Administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą,
Pomoc w zarządzaniu, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
Usługi marketingowe, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów
nagranych oraz do pobrania, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
następujących towarów: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty wybielające do użytku domowego, preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty do prania chemicznego, płyny do prania, proszki
do prania, pasty do obuwia, środki do czyszczenia obuwia [preparaty], suplementy diety, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, walizy,
torby podróżne, torby i portfele, parasole, parasolki, portmonetki,
nosidełka dla dzieci i niemowląt, nosidełka dla zwierząt, skóra i imitacje skóry, odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 Usługi rozrywkowe,
Usługi zespołów muzycznych, Usługi rozrywkowe świadczone przez
grupę muzyczną, Występy grup muzycznych na żywo, Przedstawienia muzyczne, Koncerty muzyczne, Widowiska muzyczne, Organizacja rozrywek muzycznych, Organizacja konkursów muzycznych, Obsługa koncertów muzycznych, Występy muzyczne i piosenkarskie,
Reżyserowanie przedstawień muzycznych, Wynajem instrumentów
muzycznych, Zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, Montaż wideo, Produkcja nagrań wideo, Usługi w zakresie
muzycznych studiów nagrań, Wypożyczanie nagrań muzycznych
i fonograficznych, Publikowanie, Publikowanie tekstów muzycznych,
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki,
nie do pobrania, Udostępnianie filmów nie do pobrania, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Muzyczne usługi wydawnicze, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, w formie audio lub wideo, Usługi
edukacyjne, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Usługi edukacyjne w zakresie zarządzania i marketingu.

(111) 350916
(220) 2017 10 04
(210) 477300
(151) 2022 02 11
(441) 2021 10 18
(732) SMYKALLA ZYGMUNT, Cisek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RED TEST
(510), (511) 5 biomarkery diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, testy

diagnostyczne, 35 prowadzenie punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej następujących produktów: preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, preparaty weterynaryjne, biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, papier odczynnikowy do celów
weterynaryjnych, testy diagnostyczne.

(111) 350917
(220) 2021 08 13
(151) 2022 02 16
(441) 2021 10 25
(732) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Laktoferyna SUPLEMENT DIETY
(540)

(210) 532692

(591) czerwony, różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.15, 26.13.25
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 350918
(220) 2021 09 20
(210) 534123
(151) 2022 02 17
(441) 2021 10 18
(732) OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ NEFO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipno (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NEFO
(510), (511) 44 Usługi w zakresie zdrowia psychicznego, Usługi w zakresie leczenia uzależnień, Opieka medyczna i zdrowotna, Psychoterapia, Usługi psychoterapeutyczne.
(111) 350919
(220) 2021 09 23
(210) 534280
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 18
(732) BATUGOWSKA-GIEMZA KATARZYNA
CENTRUM PSYCHOTERAPII SELF, Dąbrowa Górnicza (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Self Centrum Psychoterapii Batugowska
(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 holistyczna, Psychoterapia.
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(111) 350920
(220) 2021 09 24
(210) 534335
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 02
(732) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis (US)
(540) (znak słowny)
(540) PROCORT DUO
(510), (511) 5 Fungicydy do stosowania w rolnictwie.
(111) 350921
(220) 2021 09 27
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PYXIS
(540)

25

(540)

(210) 534419

(591) biały, czarny, czerwony, jasnoczerwony, jasnożółty, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.01, 29.01.14, 01.15.05, 26.04.07, 26.04.13, 26.04.18
(510), (511) 1 Węgiel granulowany, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami.
(591) niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.05
(510), (511) 9 Osłony na twarz, Osłony na twarz z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony ochronne na twarz, Osłony ochronne
na twarz z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony ochronne
na twarz dla robotników, Osłony ochronne na twarz dla robotników
z wymuszonym przepływem powietrza, Ochronne osłony na twarz
dla spawaczy, Ochronne osłony na twarz dla spawaczy z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony na twarz, inne niż do celów medycznych, Osłony na twarz, inne niż do celów medycznych
z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony oczu, Osłony głowy,
Maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, Maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem z wymuszonym przepływem powietrza, Maski
ochronne, Maski ochronne z wymuszonym przepływem powietrza,
Maski przeciwpyłowe, Maski przeciwpyłowe z wymuszonym przepływem powietrza, Maski do oddychania, Maski do oddychania
z wymuszonym przepływem powietrza, Maski na oczy (osłony oczu),
Maski do spawania, Maski do spawania z wymuszonym przepływem
powietrza, Maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony
układu oddechowego, Przyłbice do spawania, Przyłbice do spawania
z wymuszonym przepływem powietrza.
(111) 350922
(220) 2021 10 03
(151) 2022 02 18
(441) 2021 11 02
(732) TRAN VAN PHUONG, Mroków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VICTORIA-GT
(540)

(210) 534698

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Torebki.
(111) 350923
(220) 2021 08 04
(210) 532350
(151) 2022 02 09
(441) 2021 10 25
(732)	GENERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.maaxx.pl MAAXX EKOGROSZEK PREMIUM

(111) 350924
(220) 2021 06 14
(151) 2021 12 27
(441) 2021 08 23
(732) ROZRYWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROZRYWKA Jolki na Cały Rok
(540)

(210) 530267

(591) czerwony, szary, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 20.05.05
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Krzyżówki, Czasopisma.
(111) 350925
(220) 2021 08 04
(151) 2022 02 09
(441) 2021 10 25
(732)	GENERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.maaxx.pl MAAXX EKOGROSZEK SUPER
(540)

(210) 532352

(591) biały, czarny, czerwony, jasnoczerwony, jasnożółty, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.05, 26.04.13, 26.04.18
(510), (511) 1 Węgiel granulowany, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami.
(111) 350926
(151) 2022 02 10

(220) 2021 08 04
(441) 2021 10 25

(210) 532353
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(732)	GENERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) www.maaxx.pl MAAXX EKOGROSZEK ULTRA +
(540)

(591) czarny, czerwony, jasnoczerwony, jasnożółty, złoty, żółty, biały
(531) 01.15.07, 26.04.03, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Węgiel granulowany, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami.
(111) 350927
(220) 2021 08 25
(210) 533120
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732)	EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL),
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f KUKURYDZAforte
(540)

(591) zielony, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, Nawozy, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy dolistne, Preparaty do nawożenia, Dodatki glebowe [nawożenie], Chemicznie zmienione
nawozy złożone, Dodatki chemiczne do nawozów, Preparaty do nawożenia gleby, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Mieszanki substancji chemicznych
i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze.
(111) 350928
(220) 2021 08 25
(210) 533121
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732)	EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL),
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f ZBOŻAforte
(540)

(591) zielony, żółty, ciemnoczerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.04, 26.01.18

(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, Nawozy, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy dolistne, Preparaty do nawożenia, Dodatki glebowe [nawożenie], Chemicznie zmienione
nawozy złożone, Dodatki chemiczne do nawozów, Preparaty do nawożenia gleby, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Mieszanki substancji chemicznych
i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze.

(111) 350929
(220) 2021 08 25
(210) 533128
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732)	EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL),
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) f BORforte
(540)

(591) zielony, żółty, fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, Nawozy, Nawozy użyźniające glebę, Nawozy dolistne, Preparaty do nawożenia, Dodatki glebowe [nawożenie], Chemicznie zmienione
nawozy złożone, Dodatki chemiczne do nawozów, Preparaty do nawożenia gleby, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Mieszanki substancji chemicznych
i materiałów naturalnych do użytku jako nawozy ogrodnicze, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze.
(111) 350930
(220) 2021 09 18
(210) 534093
(151) 2022 02 24
(441) 2021 10 18
(732) OSTROWSKA TERESA OŚRODEK WCZASOWY POSEJDON,
Łeba (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POSEJDON
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, Usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących
rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, Wynajmowanie kwater, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem domków letniskowych.
(111) 350931
(220) 2021 09 18
(210) 534094
(151) 2022 02 24
(441) 2021 10 18
(732) OSTROWSKA TERESA OŚRODEK WCZASOWY POSEJDON,
Łeba (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POSEJDON
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(510), (511) 14 Kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne
i ich imitacje, Biżuteria i wyroby jubilerskie, Pudełka na biżuterię, 35
Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej,w tym także świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi.

(540)

(591) czarny, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 01.15.24, 23.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, Usługi rezerwacji hoteli świadczone
za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji dotyczących
rezerwacji zakwaterowania, Udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, Wynajmowanie kwater, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem domków letniskowych.
(111) 350932
(220) 2021 09 18
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) BOBROVSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOBROVSKI
(540)

(210) 534097

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 03.05.05, 03.05.24, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 1 Alkohol, 3 Preparaty toaletowe, 25 Odzież, Części
odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie.
(111) 350933
(220) 2021 09 22
(210) 534226
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 18
(732) MOONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KRYPTO
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Wino, Whisky.
(111) 350934
(220) 2021 04 27
(151) 2021 10 26
(441) 2021 07 05
(732) MAŁYSKA IZABELA, Przecław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) R ROMAMORE JEWELLERY
(540)

27

(210) 528164

(531) 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01, 27.05.21, 26.01.18, 25.01.25

(111) 350935
(220) 2021 07 29
(210) 532131
(151) 2022 02 24
(441) 2021 10 18
(732)	GENERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grudziądz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOCC
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Napoje
energetyzujące [nie do celów medycznych].
(111) 350936
(220) 2021 09 24
(210) 534350
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 02
(732) KALICKA BEATA BELLEWAY JEWELLERY, Białystok (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(591) złoty
(531) 26.13.25, 26.04.03, 26.04.10, 26.04.16, 29.01.02
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Kamienie jubilerskie,
Biżuteria damska, Biżuteria do kapeluszy, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria do obuwia, Biżuteria osobista, Ozdoby jubilerskie, Łańcuszki,
Pierścionki, Naszyjniki, Medaliony, Perły, Bransoletki, Krzyżyki, Zawieszki, Szpilki biżuteryjne, Broszki, Amulety będące biżuterią, Biżuteria ze złotem, Złote nici, Klamry ze srebra, Oprawy będące częścią
biżuterii, Biżuteria z kości słoniowej, Koraliki do wyrobu biżuterii, Pudełka na biżuterię, Zapięcia do biżuterii, Akcesoria do biżuterii, Części
i akcesoria do biżuterii, Szkatułki na biżuterię z pozytywką, Saszetki
na biżuterię do składowania, Biżuteria do noszenia na głowie, Breloczki do kluczy jako biżuteria, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii,
Zegary, Zegarki, Części do zegarów, Futerały do zegarów i zegarków,
Etui na zegarki, Żetony miedziane, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z biżuterią i wyrobami jubilerskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią i wyrobami jubilerskimi, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w Internecie, Usługi w zakresie
organizowania aukcji internetowych biżuterii, Udostępnianie katalogów, informacji handlowych online w Internecie, Organizowanie
aukcji internetowych, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem
Internetu, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, 36 Wycena biżuterii, 37 Ponowne oprawianie biżuterii,
Polerowanie biżuterii, 42 Usługi w zakresie projektowania biżuterii,
Poświadczanie autentyczności biżuterii, Projektowanie biżuterii.
(111) 350937
(220) 2021 08 13
(151) 2022 02 24
(441) 2021 10 25
(732) PHARMABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Laktoferyna SUPLEMENT DIETY

(210) 532693
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(540)

(591) czerwony, biały, różowy
(531) 19.03.03, 19.03.05, 19.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.06
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 350938
(220) 2021 09 30
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) BUDNIEWSKI JACEK, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZEBRANO okna | drzwi | rolety | bramy
(540)

(210) 534579

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05
(510), (511) 6 Drzwi i okna metalowe, Kratki wentylacyjne (z metalu)
do montowania w oknach, Metalowe blokady do zamków na oknach,
Metalowe, dachowe okna półkoliste [okna], Metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, Metalowe ekrany przeciw owadom montowane na oknach, Metalowe okna, Metalowe okna dachowe, Metalowe
okna dachowe w kształcie kopuły, Metalowe okna podnoszone, Metalowe okna świetlikowe do użytku w budynkach, Metalowe świetliki
[okna], Okna aluminiowe, Okna dachowe metalowe, Okna metalowe,
Okna pancerne posiadające ramy metalowe, Okna ścienne z metalu, Okna skrzynkowe metalowe, Okna żaluzjowe metalowe, Świetliki
[okna] z metalu do użycia w budownictwie, Świetliki [okna] z metalu
do celów budowlanych, Aluminiowe drzwi do mieszkań, Aluminiowe
drzwi ogrodowe, Drzwi aluminiowe, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Drzwi (Futryny do-) metalowe, Drzwi metalowe, Drzwi metalowe do budynków, Drzwi metalowe do garaży, Drzwi metalowe
do kas pancernych, Drzwi metalowe do użytku wewnątrz pomieszczeń, Drzwi metalowe garażowe, Drzwi ogrodowe (Metalowe obramowania-), Drzwi przesuwne (Rolki, prowadnice do-), Drzwi (Urządzenia do otwierania-) nieelektryczne, Drzwi wahadłowe metalowe,
Drzwi (Zasuwy do-) metalowe, Drzwi zwijane, metalowe, Drzwiowe
(Futryny-) metalowe, Drzwiowe (Ościeżnice-) metalowe, Elementy
drzwiowe metalowe, Framugi drzwi metalowe, Futryny do drzwi
metalowe, Harmonijkowe drzwi z metalu, Metalowe drzwi bezpieczeństwa, Metalowe drzwi do garaży, Metalowe drzwi do ogrodu,
Metalowe drzwi harmonijkowe, Metalowe drzwi izolujące, Metalowe
drzwi ogrodowe, Metalowe drzwi pancerne, Metalowe drzwi przeciwpożarowe, Metalowe drzwi przesuwane do budynków, Metalowe
drzwi przesuwne, Metalowe drzwi roletowe do celów bezpieczeństwa, Metalowe drzwi składane, Metalowe drzwi z siatką, Metalowe
drzwi zwijane, Metalowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, Metalowe elementy do hamowania drzwi, Metalowe elementy
drzwi, Metalowe elementy umożliwiające popychanie drzwi, Metalowe obramowania drzwi, Metalowe odbojniki drzwiowe, Metalowe
okucia do drzwi, Metalowe okucia zabezpieczające do drzwi, Metalowe ościeżnice do drzwi, Metalowe osłony do drzwi, Metalowe urządzenia do przytrzymywania drzwi, Metalowe urządzenia zamykające
do drzwi, Ognioodporne drzwi metalowe, Ogniotrwałe drzwi z metalu, Okucia do drzwi metalowe, Okucia drzwiowe (ozdobne) metalowe, Oszklone drzwi metalowe, Pancerne drzwi metalowe, Rolety
zwijane [zewnętrzne] z metalu, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolety
zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, Rolety okienne zewnętrzne
metalowe, Rolety metalowe, 19 Dachowe naświetla półkoliste [okna]

z materiałów niemetalowych, Niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, Niemetalowe okna świetlikowe do budynków, Okna
dachowe (nie z metalu), Okna dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, Okna niemetalowe, Okna pancerne posiadające niemetalowe
ramy, Okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z metalu, Okna
świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych do użytku
w budynkach, Okna szklane, Okna winylowe, Okna żaluzjowe niemetalowe, Okna żaluzjowe ze szkła do budynków, Skrzynkowe (Okna) niemetalowe, Drzwi do garaży (nie z metalu), Drzwi drewniane,
Drzwi harmonijkowe, niemetalowe, Drzwi izolacyjne z materiałów
niemetalowych, Drzwi lustrzane, Drzwi niemetalowe, Drzwi (Niemetalowe-) do użytku w garażach, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi
ognioodporne niemetalowe, Drzwi ogrodowe [niemetalowe ramy],
Drzwi oszklone, niemetalowe, Drzwi pancerne niemetalowe, Drzwi
podnoszone do góry, niemetalowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe,
Drzwi szklane, Drzwi wahadłowe niemetalowe, Drzwi wewnętrzne,
niemetalowe, Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykonane z plastiku do budynków, Drzwi winylowe, Drzwi z siatką,
nie z metalu, Drzwiowe (Ościeżnice-) niemetalowe, Drzwiowe (Płyty-) niemetalowe, Futryny do drzwi (nie z metalu), Futryny drzwiowe
drewniane, Futryny drzwiowe niemetalowe, Futryny (Niemetalowe-)
do szklanych drzwi, Harmonijkowe (Drzwi-) niemetalowe, Niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, Niemetalowe drzwi przezroczyste
do budynków, Niemetalowe drzwi zwijane o właściwościach izolacyjnych, Niemetalowe futryny do drzwi ochronnych do budynków,
Niemetalowe futryny do drzwi, Niemetalowe ościeżnice do drzwi,
Niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, Obicia drzwi (Niemetalowe-), Obudowy drzwiowe niemetalowe, Panele szklane do drzwi,
Pionowo unoszone drzwi rolkowe [niemetalowe], Szklane drzwi
do budynków, Szklane drzwi przezroczyste do budynków, Winylowe
drzwi przesuwne, Zewnętrzne drzwi, niemetalowe, 20 Mechanizmy
otwierające okna (Niemetalowe, nieelektryczne-), Nieelektryczne
urządzenia otwierające okna, niemetalowe, Niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy otwierające okna, Okna [Rolety wewnętrzne-],
Okna (Rolety wewnętrzne-), Urządzenia otwierające okna (Nieelektryczne-), niemetalowe, Rolety do okien, Rolety do użytku wewnętrznego, Rolety okienne, Rolety okienne [wewnętrzne], Rolety
wewnętrzne, Rolety wewnętrzne okienne, 37 Montaż drzwi, Montaż
drzwi i okien, Montaż okuć do drzwi, Naprawa ościeżnic drzwiowych.

(111) 350939
(220) 2020 03 09
(210) 511177
(151) 2022 01 24
(441) 2020 06 15
(732)	AED CARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKADEMIA OPIEKUNÓW
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 20.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma, wydawnictwa, książki, katalogi, podręczniki, poradniki, druki, artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, papeterie, gazety, wszystkie w szczególności dotyczące opieki
medycznej i niemedycznej nad osobami starszymi i chorymi oraz
dziećmi, 41 usługi szkoleniowe i edukacyjne, w tym z zakresu opieki
medycznej i niemedycznej nad osobami starszymi lub chorymi oraz
dziećmi, usługi organizacji kursów, seminariów, konferencji, w tym
z zakresu opieki medycznej niemedycznej nad osobami starszymi
lub chorymi oraz dziećmi, usługi i działalność wydawnicza, 44 usługi
opieki medycznej i niemedycznej oraz usługi opieki pielęgniarskiej,
w tym świadczonej w domu, usługi długotrwałej opieki medycznej
i niemedycznej, usługi opieki paliatywnej, usługi medyczne, usługi
szpitali, sanatoriów, hospicjów, usługi opieki psychologicznej, usługi
doradcze z zakresu usług medycznych, opieki medycznej i niemedycznej, zdrowotnej, pielęgniarskiej, udzielanie informacji dotyczących usług medycznych, opieki medycznej i niemedycznej, zdrowotnej, pielęgniarskiej, usługi wynajmowania sprzętu medycznego.

Nr 20/2022
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(111) 350940
(220) 2021 08 26
(210) 533187
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPIŻARNIA SMAKÓW Czekolada z manufaktury
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 05.07.01, 05.07.06, 05.07.27,
05.13.25, 05.03.13, 05.03.16
(510), (511) 30 Batoniki z polewą czekoladową, Batony czekoladowe,
Cukierki czekoladowe, Czekolada, Czekolada bezmleczna, Czekolada
mleczna, Czekolada mleczna w tabliczkach, Czekoladki, Kawa, Kawa
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa aromatyzowana, Kawa mielona, Kawa niepalona, Kawa w formie mielonej, Kawa
w postaci całych ziaren, Mielone ziarna kawy, Orzechy w czekoladzie,
Orzechy w polewie czekoladowej, Owoce w polewie czekoladowej,
Palone ziarna kawy, Praliny wytworzone z czekolady, Produkty cukiernicze uformowane z czekolady, Wyroby cukiernicze w polewie
czekoladowej, Wyroby cukiernicze z czekolady, Wyroby z kakao, Ziarna kawy.
(111) 350941
(220) 2021 11 10
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732)	GENOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Parento
(540)

(210) 536333

(591) biały, zielony, niebieski
(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku w badaniach medyczno-diagnostycznych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku w badaniach
medyczno-diagnostycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku w badaniach medyczno-diagnostycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: zestawy do testów
do użytku w badaniach genetycznych, Usługi handlu hurtowego
związane z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku w badaniach genetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku
w badaniach genetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku w badaniach przesiewowych, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku w badaniach
przesiewowych, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: zestawy do testów do użytku w badaniach
przesiewowych, 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania
medyczne, Badania genetyczne, Badania przesiewowe DNA do celów badań naukowych, Badania naukowe, Usługi badawczo-rozwojowe, 44 Badania przesiewowe, Badania przesiewowe [skriningowe],
Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], Badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, Usługi diagnostyki medycznej

29

[testy i analizy], Analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi,
Badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Usługi
badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób.

(111) 350942
(220) 2021 11 18
(210) 536599
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) WYSOCKI ANDRZEJ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KENYA JOURNEY EAU DE PARFUM VAPORISATEUR
(540)

(591) fioletowy, żółty, czarny
(531) 03.01.04, 03.01.16, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała.
(111) 350943
(220) 2021 11 17
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) RYWAL-RHC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 536556

(591) niebieski, biały, czarny
(531) 29.01.13, 25.07.04
(510), (511) 9 Osłony na twarz, Osłony na twarz z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony ochronne na twarz, Osłony ochronne
na twarz z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony ochronne
na twarz dla robotników, Osłony ochronne na twarz dla robotników
z wymuszonym przepływem powietrza, Ochronne osłony na twarz
dla spawaczy, Ochronne osłony na twarz dla spawaczy z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony na twarz, inne niż do celów medycznych, Osłony na twarz, inne niż do celów medycznych
z wymuszonym przepływem powietrza, Osłony oczu, Osłony głowy,
Maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, Maski twarzowe chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem z wymuszonym przepływem powietrza, Maski
ochronne, Maski ochronne z wymuszonym przepływem powietrza,
Maski przeciwpyłowe, Maski przeciwpyłowe z wymuszonym przepływem powietrza, Maski do oddychania, Maski do oddychania
z wymuszonym przepływem powietrza, Maski ochronne na oczy,
Maski do spawania, Maski do spawania z wymuszonym przepływem
powietrza, Maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony
układu oddechowego, Przyłbice do spawania, Przyłbice do spawania
z wymuszonym przepływem powietrza.
(111) 350944
(220) 2021 09 13
(151) 2022 01 21
(441) 2021 10 04
(732) KOIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Serwisowe MOSTKI

(210) 533896

30
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(540)

(591) biały, żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 37 Konserwacja,
serwis i naprawa pojazdów, Naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, 39 Wynajem przestrzeni
parkingowej dla pojazdów, 42 Kontrola techniczna pojazdów, Kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego].
(111) 350945
(220) 2021 09 13
(151) 2022 01 21
(441) 2021 10 04
(732) KOIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centrum Serwisowe MOSTKI
(540)

(210) 533897

(591) biały, żółty, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, 37 Konserwacja,
serwis i naprawa pojazdów, Naprawa, konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, 39 Wynajem przestrzeni
parkingowej dla pojazdów, 42 Kontrola techniczna pojazdów, Kontrola pojazdów silnikowych [pod kątem zdatności do ruchu drogowego].
(111) 350946
(220) 2021 09 16
(210) 534031
(151) 2022 02 07
(441) 2021 10 18
(732) PIWOWAREK JOANNA AROLL, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AROLL
(510), (511) 6 Metalowe okna, Okna skrzynkowe metalowe, Okna
żaluzjowe metalowe, Rolety okienne zewnętrzne metalowe, Metalowe żaluzje zwijane, Metalowe żaluzje architektoniczne, Metalowe,
okienne żaluzje zwijane, Metalowe żaluzje weneckie [zewnętrzne],
Metalowe żaluzje pionowe [zewnętrzne], Żaluzje pionowe z metalu
[zewnętrzne], Żaluzje metalowe do użytku zewnętrznego, Metalowe
żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, Żaluzje metalowe w postaci ukośnych deszczułek, Żaluzje listwowe poziome [zewnętrzne]
z metalu, Rolety metalowe, Rolety zewnętrzne metalowe, Rolety
zaciemniające [zewnętrzne] z metalu, Rolety zwijane [zewnętrzne]
z metalu, Rolety weneckie [zewnętrzne] wykonane z metalu, Poziome rolety weneckie [zewnętrzne], z metalu, Metalowe rolety zewnętrzne do kierowania światła, Metalowe, dachowe okna półkoliste
[okna], Metalowe okna dachowe, Metalowe okna podnoszone, Metalowe świetliki [okna], Drzwi i okna metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Okna ścienne z metalu, Metalowe kraty
na okna, Metalowe ekrany przeciw owadom montowane na oknach,
Bramy metalowe, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, Bramy żelazne, Rolki, prowadnice do okien przesuwnych, 20 Sznury do podwiązywania zasłon, Wewnętrzne żaluzje z listewek do ochrony przed
światłem, Poziome żaluzje weneckie [wewnętrzne] do okien, Żaluzje
niemetalowe listewkowe do użytku wewnętrznego, Żaluzje wewnętrzne z listewek do ochrony przed światłem, Elementy zawieszające do zasłon, Żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony
do wnętrz, Żaluzje drewniane, Żaluzje wewnętrzne, Żaluzje weneckie [wewnętrzne], Żaluzje pionowe [wewnętrzne], Żaluzje wewnętrzne listwowe, Metalowe wewnętrzne żaluzje okienne, Wewnętrzne
żaluzje poziome o listewkach nastawnych [żaluzje weneckie], Żaluzje
z lamelami [wewnętrzne], Metalowe żaluzje weneckie [wewnętrzne],
Wewnętrzne papierowe żaluzje okienne, Poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, Żaluzje listewkowe poziome [wewnętrzne] na drzwi,

Wewnętrzne żaluzje okienne o poziomych lamelach, Żaluzje z trzciny, ratanu lub bambusa (Sudare), Zasłony bambusowe, Zasłony z koralików, Zasłony dekoracyjne z koralików, Rolety okienne tekstylne
wewnętrzne, Rolki do okien, niemetalowe, 22 Tekstylne żaluzje zewnętrzne, Daszki [markizy], Markizy plastikowe, Markizy i brezenty,
Markizy z materiałów syntetycznych, Markizy z materiałów tekstylnych, Markizy z tworzyw sztucznych, Plandeki, markizy, namioty
i niedopasowane pokrycia, Markizy posiadające specjalne filtry pozwalające na opalanie się bez poparzenia.

(111) 350947
(220) 2021 10 02
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) PP MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYGODY. PRZEDSIĘBIORCÓW
(540)

(210) 534687

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 24.17.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Reklama
w Internecie dla osób trzecich, Reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, Pomoc, usługi doradcze
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie
marketingu, Konsultacje w zakresie oceny rynku, Usługi doradztwa
biznesowego, Produkcja filmów reklamowych, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, 41 Produkcja filmów, Produkcja
filmów szkoleniowych, Nauczanie i szkolenia, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Zapewnianie szkoleń online, Usługi nauki na odległość świadczone online, Udzielanie
informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, Organizacja webinariów.
(111) 350948
(220) 2021 09 01
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 18
(732)	ADAMCZYK PIOTR, ADAMCZYK RAFAŁ YOUL
SPÓŁKA CYWILNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	YOUL GLASSES
(540)

(210) 533434

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 26.11.01, 26.11.12, 27.01.01,
27.01.06, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 9 Oprawki do okularów korekcyjnych, Oprawki do okularów przeciwsłonecznych, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne sieci komunikacji) związane
z następującymi produktami: oprawki do okularów korekcyjnych,
oprawki do okularów przeciwsłonecznych.
(111) 350949
(220) 2021 09 06
(210) 533594
(151) 2022 02 02
(441) 2021 10 18
(732) PEJSKA KATARZYNA HAPPEN DORADZTWO PROMOCYJNE
I MARKETINGOWE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REWOLUCJA TWOJEJ ZMIANY

Nr 20/2022
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(540)

(540)

(591) biały, czarny, różowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, Usługi szkoleniowe, Usługi edukacyjne i szkoleniowe świadczone za pośrednictwem internetu, Usługi edukacyjne w zakresie survivalu, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów wspierających rozwój osobisty, Organizowanie i prowadzenie warsztatów kulinarnych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów popularyzujących zdrowe odżywianie, Organizowanie i prowadzenie: warsztatów introligatorskich, warsztatów
rzemiosła, warsztatów hand made, warsztatów stolarskich, warsztatów biżuterii, warsztatów renowacji mebli, warsztatów gimnastycznych, warsztatów jogi, warsztatów pilates, warsztatów rozwoju, warsztatów rysunku, warsztatów psychologicznych, warsztatów
kulinarnych, warsztatów upcyclingu, warsztatów terapeutycznych,
warsztatów ceramicznych, Usługi wydawnicze, w tym elektroniczne
usługi wydawnicze, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Wydawanie biuletynów, gazet, czasopism, katalogów,
e-booków i audiobooków, Wydawanie publikacji wspierających
rozwój osobisty, Usługi informacyjne dotyczące edukacji i rozwoju
osobistego, Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Organizacja webinariów, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, Koncerty artystyczne, Coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], Doradztwo zawodowe i coaching
[doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], Usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, Przedstawienia teatralne, w tym
uliczne, Organizowanie konkursów, Edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą internetu czy ekstranetów, Usługi
pisania blogów, Usługi prowadzenia blogów i wideoblogów, Usługi
rozrywkowe, Organizowanie i prowadzenie happeningów, w tym
biegowych, Organizowanie i prowadzenie happeningów ulicznych,
Organizowanie konkursów i loterii, Usługi parków tematycznych
i parków rozrywki, Prowadzenie parków rozrywki, Usługi parków rozrywki, w tym parków miniatur i parków dinozaurów.
(111) 350950
(220) 2021 09 15
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) DOLATA NIKODEM, Piechcin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAZDAM SZKOŁA JAZDY
(540)

(210) 533970

(591) czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, pomarańczowy,
zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.02
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 350951
(220) 2021 09 03
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) WĘGRZYN BARTOSZ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRYSTAL EVO
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(210) 533503

(531) 26.04.05, 26.04.11, 26.04.22, 26.03.24, 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 25 Odzież codzienna.
(111) 350952
(220) 2021 09 16
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE, Łańcut (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zamek Łańcut
(540)

(210) 534030

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Etui na okulary, Hologramy, Karty magnetyczne, Magnetyczne nośniki danych z nagraniami, Dyski audio-video, Podkładki pod myszy, Przeźrocza, 14 Biżuteria, Breloczki, Budziki, Dzbanki
z metali szlachetnych, Emblematy z metali szlachetnych, Figurki
z metali szlachetnych, Kamienie półszlachetne i szlachetne, Kubki
i kufle z metali szlachetnych, Medaliony, Ozdoby ze srebra, Pojemniki i pudełka z metali szlachetnych, Spinki do mankietów i krawatów, świeczniki, Zegarki, Zegary, 16 Afisze, Albumy, artykuły biurowe
za wyjątkiem mebli, Bibuły, Bilety, Broszury, Chorągiewki afisze, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, bibuły, bilety, broszury,
Chorągiewki papierowe, Czasopisma, Długopisy, Druki, Emblematy,
Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, Formularze, Fotografie,
Gazety, Kalendarze, Kalkomanie, Karty pocztowe, Kokardy papierowe, Komiksy, Koperty, Książki, Litografie, Mapy, Materiały piśmienne,
Modele, Makiety architektoniczne, Nalepki, Naklejki, Notatniki, Notesy, Noże do papieru, Obrazy, Obrusy papierowe, Obwoluty, Okładki,
Ołówki, Opakowania z papieru, Papier do pakowania, Palety dla malarzy, Papeterie, Papier listowy, Pastele, Pędzle, Pióra wieczne, Plakaty, Plansze, Plany, Podstawki pod kufle do piwa, Portrety, Prospekty,
Pudełka kartonowe i papierowe, Publikacje, Reprodukcje graficzne,
Rysunki, Serwetki papierowe, Sztychy, Ryty i sztalugi malarskie,
Śpiewniki, Teczki, Skoroszyty, Torby i torebki do pakowania z papieru, kartonu i tworzyw sztucznych, Zakładki do książek, Zeszyty, 25
Koszulki, Nakrycia głowy, T-shirty, 41 Organizowanie, prowadzenie
i obsługa wystaw, konferencji, kongresów, koncertów, pokazów, seminariów, spektakli, sympozjów i wystaw z dziedziny kultury, edukacji i rozrywki, Publikowanie książek, Publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, Wypożyczanie sal koncertowych i wystawowych, Wynajmowanie kortów tenisowych.
(111) 350953
(220) 2021 09 16
(210) 534043
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) BORACZYŃSKA-SZYDLIK ALEKSANDRA FRYZUSIOWO,
Marki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRYZUSIOWO
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(540)

(591) szary, zielony, niebieski, różowy, pomarańczowy, czerwony,
biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08,
14.07.20, 10.05.13, 10.05.19, 13.03.10, 18.01.21, 19.07.01, 19.07.10
(510), (511) 41 Nauka fryzjerstwa, Prezentacja produktów fryzjerskich
w celach szkoleniowych, Seminaria edukacyjne w zakresie technik
fryzjerskich, 44 Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Salony fryzjerskie,
Usługi fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi
salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskiego dla
mężczyzn, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich.
(111) 350954
(220) 2021 09 20
(210) 534139
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 11
(732) WIŚNIEWSKI JACEK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wiśniewski Legal
(510), (511) 45 Doradztwo prawne, Badania prawne, Doradztwo
prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane
z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami, Mediacja [usługi prawne], Porady prawne i zastępstwo procesowe, Usługi
doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne],
Usługi informacji prawnej, Usługi prawne, Usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne związane
z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi wsparcia prawnego,
Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne],
Porady prawne w zakresie franchisingu, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej,
Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne świadczone
w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w zakresie mediacji,
Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakresie testamentów, Usługi prawne w zakresie procedur związanych z prawami
własności przemysłowej, Usługi prawne w zakresie negocjowania
i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej,
Usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, Usługi prawne
związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń
społecznych, Usługi rejestracyjne (prawne).
(111) 350955
(220) 2021 09 22
(210) 534229
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 18
(732) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PAN ŚLEDZIK
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wódka, Likiery, Whisky, Wino.
(111) 350956
(220) 2021 09 22
(210) 534227
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 18
(732) PIWOWAREK JOANNA AROLL, Jelenia Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Time Of Beauty

(540)

(591) ciemnozielony, beżowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.11.25
(510), (511) 44 Manicure, Usługi manicure i pedicure, Usługi pedicure, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne
dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla
włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych
włosów, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu,
Usługi pielęgnacji paznokci, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi
pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, Usługi przedłużania rzęs, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi farbowania rzęs, Usługi trwałego podkręcania rzęs, Usługi kształtowania brwi, Usługi nitkowania
brwi, Usługi tatuażu brwi, Usługi koloryzacji brwi, Usługi doradztwa
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi w zakresie wybielania zębów.
(111) 350957
(220) 2021 10 02
(210) 534689
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) KOZIOŁKIEWICZ MATEUSZ METACH, Strzelin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) METACH
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje, Prefabrykowane konstrukcje
metalowe, Metalowe konstrukcje jednoszynowe, Drobne wyroby
metalowe, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Modułowe konstrukcje metalowe, Skrzynie [konstrukcje metalowe], Ganki metalowe [konstrukcje], Rampy metalowe [konstrukcje], Półki metalowe
[konstrukcje], Konstrukcje przenośne metalowe, Metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], Metalowe konstrukcje podporowe do banerów, Modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], 35
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: metalowe konstrukcje, prefabrykowane konstrukcje
metalowe, metalowe konstrukcje jednoszynowe, drobne wyroby
metalowe, zadaszenia metalowe [konstrukcje], modułowe konstrukcje metalowe, skrzynie [konstrukcje metalowe], ganki metalowe
[konstrukcje], rampy metalowe [konstrukcje], zadaszenia metalowe
[konstrukcje], półki metalowe [konstrukcje], konstrukcje przenośne
metalowe, metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], metalowe konstrukcje podporowe do banerów, modułowe przenośne konstrukcje
budowlane [metalowe].
(111) 350958
(220) 2021 10 02
(210) 534690
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) KOZIOŁKIEWICZ MATEUSZ METACH, Strzelin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METACH
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje, Prefabrykowane konstrukcje
metalowe, Metalowe konstrukcje jednoszynowe, Drobne wyroby
metalowe, Zadaszenia metalowe [konstrukcje], Modułowe konstrukcje metalowe, Skrzynie [konstrukcje metalowe], Ganki metalowe
[konstrukcje], Rampy metalowe [konstrukcje], Półki metalowe [kon-
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strukcje], Konstrukcje przenośne metalowe, Metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], Metalowe konstrukcje podporowe do banerów,
Modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], 35 Usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów: metalowe konstrukcje, prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe konstrukcje jednoszynowe, drobne wyroby metalowe,
zadaszenia metalowe [konstrukcje], modułowe konstrukcje metalowe, skrzynie [konstrukcje metalowe], ganki metalowe [konstrukcje],
rampy metalowe [konstrukcje], zadaszenia metalowe [konstrukcje],
półki metalowe [konstrukcje], konstrukcje przenośne metalowe, metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], metalowe konstrukcje podporowe do banerów, modułowe przenośne konstrukcje budowlane
[metalowe].

(111) 350959
(220) 2021 09 22
(210) 534246
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 18
(732) POREDA PAWEŁ, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INNOMATYKA
(510), (511) 37 Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja urządzeń pomiarowych, Usługi instalacyjne, czyszczenie,
naprawy i konserwacja elektrycznych urządzeń kontrolnych, Usługi
instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja systemów automatyki domowej, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja sterowników automatyki przemysłowej, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja sterowników urządzeń,
Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja sterowników programowalnych, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja sterowników komunikacyjnych, Usługi instalacyjne,
czyszczenie, naprawy i konserwacja sterowników elektronicznych,
Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja urządzeń
mierzących, wykrywających, monitorujących i kontrolujących, Usługi instalacyjne w związku z systemami automatyki przemysłowej,
Usługi elektryków, 42 Projektowanie systemów elektrycznych, Projektowanie systemów informatycznych, Projektowanie systemów
automatyki przemysłowej.
(111) 350960
(220) 2020 03 23
(210) 511770
(151) 2020 10 20
(441) 2020 07 06
(732) WRZOSEK LENA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WRZOS, Wiktorowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCANDI room 2016
(540)

(591) brązowy, beżowy, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 05.01.01, 05.01.08, 24.01.10, 24.01.13,
24.01.15, 06.01.04, 29.01.13
(510), (511) 20 łóżka, regulowane łóżka, łóżka szpitalne, łóżka plażowe, łóżka dziecięce, wodne łóżka, łóżka polowe, łóżka piętrowe,
składane łóżka, łóżka składane, łóżka sako, łóżka drewniane, łóżka
przenośne, meble zawierające łóżka, łóżka do masażu, łóżka futonowe [meble], konstrukcje drewniane łóżka, łóżka turystyczne dla dzieci, łóżka składane dla dzieci, łóżka ze schowkiem i szufladami, fotele
rozkładane w łóżka, przenośne łóżka dla niemowląt, łóżka, pościel,
materace, poduszki, łóżka plażowe z osłonami przeciwwiatrowymi,
łóżka zawierające stelaże do tapczanów, meble z opcją zmieniania
w łóżka, łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych, łóżka zawierające materace z wkładem sprężynowym, łóżka wodne nie do celów
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leczniczych, łóżka wodne, nie do celów medycznych, hybrydowe łóżka stanowiące łóżka wodne o miękkich brzegach [inne niż do użytku
medycznego], łóżka przystosowane do użytku osób z trudnościami w poruszaniu się, łóżka przystosowane do użytku przez osoby
z trudnościami w poruszaniu się, łóżka hydrostatyczne nie do celów
medycznych, materace, materace dmuchane, materace łóżkowe,
materace sprężynowe, materace piankowe, materace kempingowe,
materace ogniotrwałe, materace [inne niż materace położnicze],
podstawy pod materace, piankowe materace kempingowe, materace nadmuchiwane kempingowe, nakładki na materace, pływające
nadmuchiwane materace, materace dmuchane kempingowe, materace z lateksu, materace typu tuton [inne niż materace położnicze],
materace sprężynowe do łóżek, nakładki wierzchnie na materace,
wierzchnie nakładki na materace, maty kempingowe do spania
[materace], materace puchowe z pierzem [piernaty], materace dmuchane, do celów niemedycznych, zespoły sprężyn niemetalowe
do materacy, materace wykonane z elastycznego drewna, materace
dmuchane, nie do celów medycznych, maty do drzemki [poduszki
lub materace], materace nadmuchiwane, inne niż do celów medycznych, sprężynowa podstawa materaca [box spring], półki [meble],
półki metalowe, półki biurowe, półki biblioteczne, półki skośne,
półki wystawowe, stojaki, półki, półki meblowe, półki magazynowe,
półki sklepowe [regały], półki na książki, półki wiszące [meble], półki prefabrykowane [meble], półki do pisania, półka na talerze, półki ścienne [meble], półki na buty, półki niemetalowe [meble], półki
na żywność, systemy półkowe [regały], ławki z półkami, niemetalowe
pręty półkowe, półki do przechowywania [meble], półki do kartotek
[meble], półki w kształcie kwadratów, niemetalowe półki ścienne
[meble], półki na dostawy [meble], półki do celów wystawowych,
półki ścienne [konstrukcje] metalowe, półki z metalu [meble], półki
na klawiatury komputerowe, drewniane półki i stojaki [meble], półki
do przechowywania lodu [meble], półki do sprzedaży w zestawach,
ruchome półki do przechowywania [meble], półki z niemetalowych
materiałów [meble], półki z krawędziami do regałów, półki stanowiące meble do pokojów dziecinnych, półki ścienne [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, przytwierdzane do ściany niemetalowe
półki na narzędzia, półki i stojaki do przechowywania dzieł sztuki,
stojaki, półki [meble] do celów przechowywania, wytworzone głównie z tworzywa sztucznego, regały drewniane [meble].

(111) 350961
(220) 2021 10 10
(210) 535047
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) THONI LOTHAR, Jacobsbad (CH)
(540) (znak słowny)
(540) THYSMO-Process
(510), (511) 6 Stopy aluminiowe odlewnicze, Odlewy z aluminium
i jego stopów, Metalowe formy odlewnicze, Metalowe modele odlewnicze, Odlewy metalowe, Metalowe formy do odlewania metali,
40 Odlewanie metali, Odlewanie metali nieżelaznych w formach piaskowych i kokilach, Nakładanie powłok na metale, Obróbka metali,
Obróbka mechaniczna metali (odlewów), 42 Badania i analizy techniczne w zakresie odlewnictwa i stopów metali, Projektowanie odlewów, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych stopów odlewniczych i nowych produktów odlewanych ze stopów odlewniczych.
(111) 350962
(220) 2021 10 06
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) SMAKPIWA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SP SmakPiwa.pl
(540)

(210) 534847

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.22,
24.17.01, 24.17.02, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej i internetowej następujących towarów: piwo i produkty piwowarskie,
napoje na bazie piwa, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwo
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smakowe, piwo korzenne, napoje bezalkoholowe o smaku piwa,
piwo słodowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwo o małej zawartości alkoholu, piwo bezalkoholowe,
piwo rzemieślnicze.

(111) 350963
(220) 2021 10 06
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) TDJ SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) D TDJ
(540)

(210) 534864

(111) 350964
(220) 2021 10 08
(210) 535001
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 02
(732) CIEŚLAR DAMIAN, DROŻDŻOWICZ ALEKSANDRA
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO OMEGA SPÓŁKA CYWILNA,
Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OMEGA Ośrodek Szkolenia Zawodowego
(540)

(591) złoty, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Księgowość, Rachunkowość, Doradztwo w zakresie zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi i przemysłowymi, Biura [Wynajmowanie
maszyn i urządzeń dla-], Badanie rynku, Badanie opinii publicznej,
Sprzedaż żywności, Sprzedaż napojów, Sprzedaż wyrobów tytoniowych, Wyszukiwanie miejsc pracy, Usługi biur pośrednictwa pracy
w zakresie pracy tymczasowej, Zarządzanie planami świadczeń socjalnych dla pracowników, Pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych
i umów handlowych, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, 36
Wynajem nieruchomości własnych, Zarządzanie nieruchomościami
własnymi, Wynajem nieruchomości dzierżawionych, Zarządzanie
nieruchomościami dzierżawionymi, Usługi finansowe, Udzielanie
kredytów, Kupno nieruchomości na własny rachunek, Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, Zarządzanie finansowe spółkami
holdingowymi, Inwestycje przemysłowe, Inwestycje finansowe, Inwestycje finansowe w dziedzinie papierów wartościowych, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Inwestycje
w fundusze powiernicze, Inwestowanie za pośrednictwem mediów
elektronicznych, Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo w usługach finansowych, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, Pośrednictwo
w zakresie wynajmu budynków, Pośrednictwo w dzierżawie lub
wynajmie gruntów, Pośrednictwo w zakresie inwestycji finansowych w firmy energetyczne, Wynajem pomieszczeń biurowych,
Wynajem powierzchni biurowych, 37 Realizacja projektów budowlanych, Wznoszenie budynków mieszkalnych, Wznoszenie budynków niemieszkalnych, Budowa obiektów inżynierii wodnej, Budowa
dróg, Budowa autostrad, Budowa dróg szynowych, Budowa kolei
podziemnej, Budowa mostów, Budowa tuneli, Budowa rurociągów
przesyłowych, Budowa linii telekomunikacyjnych, Budowa linii elektroenergetycznych, Rozbiórka budynków, Nadzór nad wyburzaniem
budynków, Usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków,
Przygotowywanie terenu pod budowę, Instalowanie, konserwacja
oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 39 Transport lotniczy
pasażerski, Wynajmowanie środków transportu lotniczego, Dzierżawa środków transportu lotniczego, Wynajem pojazdów, Wynajem
kontenerów, Wynajem magazynów, Wynajem przestrzeni garażowej, Wynajem wózków widłowych, Wynajem samochodów elektrycznych, 40 Konserwowanie owoców, Konserwowanie warzyw,
Mrożenie żywności, 42 Wypożyczanie komputerów, Projektowanie
rozmieszczenia mebli biurowych, Usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz pomieszczeń biurowych, Usługi w zakresie projektowania układu pomieszczeń biurowych, 43 Krótkoterminowy
wynajem przestrzeni biurowej, 44 Usługi ogrodnicze polegające
na obróbce nasion dla celów rozmnażania roślin, Usługi ogrodnicze
mające na celu wspomaganie produkcji roślinnej.

(111) 350965
(220) 2021 05 17
(210) 529040
(151) 2022 01 03
(441) 2021 09 06
(732) BMJ CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GARDENS BY FORT
(510), (511) 43 Restauracje.
(111) 350966
(220) 2021 04 30
(210) 528314
(151) 2022 02 23
(441) 2021 10 18
(732) DPS SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ntr
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, sprzedaż oprogramowania
inżynierskiego klasy CAD/CAM/CAE/PDM/ERP, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, 42 Usługi doradcze i rozwiązania informatyczne wspomagające projektowanie, wytwarzanie, wykonywanie analiz inżynierskich oraz zarządzanie dokumentacją, usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Usługi w zakresie projektowania.
(111) 350967
(220) 2021 10 07
(210) 534905
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY STRUSINIANKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Strusinianka 1845
(540)

(591) czerwony, biały, żółty, czarny
(531) 05.07.02, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Chleb, Chleb chrupki, Chleb wielozbożowy, Bułki, Bułki nadziewane, Bułka tarta, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Gotowe desery [wyroby piekarnicze],
Wyroby cukiernicze mrożone, Ciasto na wypieki, Drożdże i zaczyny,
Słodkie bułki, Ciasto w proszku, Ciasto na chleb, Ciasto francuskie,
Ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego
przygotowywania, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów spożywczych, higienicznych, środków do prania i czyszczenia,
kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego, karmy dla zwie-
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rząt i akcesoriów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży online
w zakresie artykułów spożywczych, higienicznych, środków do prania i czyszczenia, kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego, karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w odniesieniu do wyżej wymienionych towarów,
Organizowanie i prowadzenie aukcji związanych ze sprzedażą koni,
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych,
Reklama i marketing, Reklama radiowa, Reklama w czasopismach,
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, 43 Usługi barowe, kawiarniane i gastronomiczne,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Hotele dla zwierząt, Pensjonaty dla zwierząt, Hotele, hostele
i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, 44 Usługi
hodowli koni, Stadnina koni.

(111) 350968
(220) 2021 05 19
(210) 529036
(151) 2022 02 23
(441) 2021 06 21
(732) FUNDACJA KULTURY, MUZYKI I TAŃCÓW SWINGOWYCH,
Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dragon Swing
(510), (511) 41 Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie
festiwali, Usługi edukacyjne związane z tańcem.
(111) 350969
(220) 2021 02 09
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUNRISE OF NORTH MACEDONIA
(540)

(210) 524302

(591) czarny, żółty, biały
(531) 01.03.02, 01.03.18, 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.25
(510), (511) 33 Wino pochodzące z Macedonii Północnej.
(111) 350970
(220) 2021 03 23
(210) 526518
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) CHILKIEWICZ MIROSŁAWA CHEMKON, Lubin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KEMSIN
(510), (511) 1 Środki chemiczne dla przemysłu, Kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, Kleje przemysłowe do użytku w powlekaniu i uszczelnianiu, Kleje anaerobowe, Kleje cyjanoakrylowe,
Kleje metakrylowe, Kleje epoksydowe, Silikony, Poliuretany, Ms polimery, Akryle wielofunkcyjne, Dyspersje polimerów, Kleje w sprayu,
Materiały klejące dla przemysłu, Środki chemiczne do obróbki w celu
zwiększenia odporności na rdzę, Odkamieniacze do użytku przemysłowego, Środki chemiczne [inne niż do gospodarstwa domowego]
w postaci płynu do użytku jako odkamieniacze, Płyny alakliczne
do mycia przemysłowego, Chemiczne mieszanki uszczelniające, Preparaty chemiczne do uszczelniania, Kity i inne pasty do wypełniania,
Preparaty chemiczne do użytku przy montażu i obróbce opon, Preparaty chemiczne do użytku przy naprawianiu opon, Zmywacz montażowy, Zmywacz elektryczny, Preparaty do konserwacji gumy, Środki chemiczne do odkażania zanieczyszczonych miejsc, Chemikalia
czyszczące, Detergenty do czyszczenia [część procesów produkcyjnych], Środki do szorowania podczas procesów produkcyjnych, Rozpuszczalnikowe środki czyszczące na bazie wody do użytku w procesach produkcyjnych, 3 Środki do czyszczenia urządzeń i maszyn
produkcyjnych, Przemysłowe środki ścierne, Przemysłowe środki
polerskie, Środki odtłuszczające do czyszczenia, Środki do usuwania
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rdzy w aerozolu, Środki czyszczące do klimatyzacji, Środki do czyszczenia rąk, Mydło przemysłowe, Pasty do mycia rąk, Antypoślizgowe środki do podłóg, 4 Oleje i smary przemysłowe, Woski do użycia
w produkcji, Smary przemysłowe, Smary w sprayu, Smar miedziowy,
Smary do maszyn, Smary do pojazdów, Mieszaniny smarów, olejów
i innych składników chemicznych w sprayu stosowane do celów technicznych, Oleje niemineralne do celów przemysłowych [nie do paliw], Oleje i smary mineralne do celów przemysłowych [nie do paliw] .

(111) 350971
(220) 2021 06 04
(210) 529808
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dolina Rolnicza
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły piśmiennicze, Bloczki
do pisania, Notatniki, Notesy kieszonkowe, Ołówki, Papeteria, Papier
listowy, Pióra i długopisy, Teczki papierowe, Segregatory, Skoroszyty, Zakładki, Broszury, Drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, Prospekty, Publikacje drukowane, Drukowane ulotki informacyjne, Przewodniki, Drukowane foldery informacyjne, Formularze
[blankiety, druki], Fotografie, Kalendarze, Kartki okolicznościowe,
Karty pocztowe, Koperty, Naklejki, Nalepki, Proporczyki z papieru,
Chorągiewki papierowe, Papierowe identyfikatory imienne, Stemple
do pieczętowania, Emblematy papierowe, Torby papierowe, Zaproszenia, 35 Pomoc w tworzeniu, rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie,
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej (consulting), Pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, Informacja o działalności
gospodarczej, Promocja sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wyników badań naukowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie bazami danych, Organizowanie targów
w celach handlowych i reklamowych, Patronat medialny nad działalnością handlową i usługową, Organizowanie i prowadzenie przetargów, Usługi przedstawicielstwa na rzecz podmiotów gospodarczych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii
i pomysłów marketingowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych druków,
prospektów, broszur, Badanie opinii publicznej, Organizowanie
prezentacji w celach biznesowych, Organizowanie spotkań przedsiębiorców z przedstawicielami władz w celach biznesowych, Organizowanie wystaw w celach handlowych, 41 Organizowanie szkoleń,
Organizowanie kursów, Organizowanie konferencji, Organizowanie
kongresów, Organizowanie seminariów, Organizowanie sympozjów,
Organizowanie zjazdów, Organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, 42 Usługi badawcze, Prace badawczo-rozwojowe dla osób
trzecich, Zarządzanie pracami badawczo-wdrożeniowymi w zakresie nowych technologii, Kontrola jakości towarów i usług, Ocena jakości produktów, Audyt jakości, Doradztwo w zakresie zapewnienia
jakości, Badania dotyczące technologii, Przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych.
(111) 350972
(220) 2021 06 04
(210) 529813
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE, Białystok (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dolina Rolnicza 4.0
(510), (511) 16 Albumy, Afisze, plakaty, Artykuły piśmiennicze, Bloczki
do pisania, Notatniki, Notesy kieszonkowe, Ołówki, Papeteria, Papier
listowy, Pióra i długopisy, Teczki papierowe, Segregatory, Skoroszyty, Zakładki, Broszury, Drukowane materiały szkoleniowe i instruktażowe, Prospekty, Publikacje drukowane, Drukowane ulotki informacyjne, Przewodniki, Drukowane foldery informacyjne, Formularze
[blankiety, druki], Fotografie, Kalendarze, Kartki okolicznościowe,
Karty pocztowe, Koperty, Naklejki, Nalepki, Proporczyki z papieru,
Chorągiewki papierowe, Papierowe identyfikatory imienne, Stemple
do pieczętowania, Emblematy papierowe, Torby papierowe, Zaproszenia, 35 Pomoc w tworzeniu, rozwoju oraz promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie,
Zarządzanie działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej (consulting), Pozyskiwanie in-
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formacji o działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Promocja sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych
oraz wyników badań naukowych, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Zarządzanie bazami danych, Organizowanie targów w celach
handlowych i reklamowych, Patronat medialny nad działalnością
handlową i usługową, Organizowanie i prowadzenie przetargów,
Usługi przedstawicielstwa na rzecz podmiotów gospodarczych, Wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych druków, prospektów, broszur, Badanie opinii publicznej, Organizowanie prezentacji w celach
biznesowych, Organizowanie spotkań przedsiębiorców z przedstawicielami władz w celach biznesowych, Organizowanie wystaw w celach handlowych, 41 Organizowanie szkoleń, Organizowanie kursów,
Organizowanie konferencji, Organizowanie kongresów, Organizowanie seminariów, Organizowanie sympozjów, Organizowanie zjazdów,
Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, 42 Usługi badawcze,
Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, Zarządzanie pracami
badawczo-wdrożeniowymi w zakresie nowych technologii, Kontrola
jakości towarów i usług, Ocena jakości produktów, Audyt jakości, Doradztwo w zakresie zapewnienia jakości, Badania dotyczące technologii, Przeprowadzanie doświadczeń przemysłowych.

(111) 350973
(220) 2021 09 29
(210) 534506
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 08
(732) BROWAR RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BROWAR RYBNIK SA
(540)

(531) 07.01.14, 07.01.24, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01
(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), Otwieracze do butelek [ręczne], Podstawki pod butelki [stojaki], Szklanki
bez uchwytów, Szklanki do picia piwa typu pilzner, Szklanki do piwa,
Urządzenia do schładzania butelek, 25 Apaszki, Bluzy, Bluzy dresowe,
Bluzy polarowe, Czapki, Czapki z daszkiem, Bandany, Daszki, Koszulki,
Koszulki z krótkim rękawem, Odzież, Skarpetki, Szaliki, Spodnie dresowe, 32 Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo [piwo ze słodu palonego], Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas
chlebowy [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 lager, Piwo pszeniczne, Piwo
rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo Hefeweizen, Piwo AIPA, Barley Wine [piwo], Piwo typu saison, Piwo Pils,
Piwo o smaku kawy, Piwo typu koźlak, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Woda gazowana, Woda niegazowana, Woda mineralna, Woda źródlana, Wody smakowe.

(111) 350974
(220) 2021 09 29
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 08
(732)	AUTOLIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AUTOLIKE
(540)

(210) 534541

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.01, 27.05.24
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w tym
także świadczone on-line, w związku z następującymi towarami:
samochody, części samochodowe, akcesoria samochodowe, opony,
pojazdy, maszyny budowlane, sprzęt rolniczy, 37 Naprawy samochodów, Serwisowanie samochodów, Instalowanie wyposażenia
samochodowego, Malowanie samochodów, Renowacja samochodów, Kompleksowe czyszczenie samochodów, Naprawy pojazdów,
Serwisowanie pojazdów, Naprawy maszyn, Serwisowanie maszyn,
Naprawy maszyn rolniczych, Serwisowanie maszyn rolniczych, Wynajem maszyn budowlanych, 39 Wynajem samochodów, Wynajem
samochodów ciężarowych, Wypożyczanie przyczep samochodowych, Usługi w zakresie wynajmu samochodów z szoferem, Wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku.
(111) 350975
(220) 2015 08 05
(210) 445606
(151) 2022 02 03
(441) 2015 11 09
(732)	LEŚNIAK RAFAŁ BUDOMAL PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO-BUDOWLANE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUDOMAL INVESTMENT
(540)

(591) szary, biały
(531) 07.01.24, 26.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, usługi deweloperskie polegające na nabywaniu nieruchomości, pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów
i nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, wynajmowanie
powierzchni biurowej i handlowej oraz usługowej, usługi pośrednictwa
w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, usługi
pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami biurowymi i handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni handlowej i usługowej,
zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, zarządzanie
i administrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi, usługi
sprzedaży i wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, usługi
sprzedaży i kupna nieruchomości na własny rachunek, usługi wynajmu
nieruchomości, 37 usługi ogólnobudowlane, usługi związane z budową
budynków mieszkalnych, usługi budowlano-remontowe obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych, usługi remontowe
w zakresie budownictwa, nadzór budowlany, wykonawstwo instalacji
centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji, wykonawstwo
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instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji przeciwpożarowej, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków,
usługi w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich, usługi budowlane, budowa nowych obiektów, usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje budowlane, usługi
przebudowy i remontów oraz konserwacji i naprawy wyposażenia
budynków i budowli, usługi budowlane dotyczące obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków, usługi termomodernizacji
budynków, usługi remontowo-budowlane dotyczące ścian oraz stropów i stropodachów, usługi remontowo-budowlane dotyczące stropów piwnic, usługi remontowe balkonów, usługi remontowe dachów,
usługi demontażu azbestu, prace remontowe dotyczące budynków
w zakresie remontu zadaszeń, usługi remontowe wymiany obróbek blacharskich, usługi montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, usługi budowlane wykończeniowe wnętrzarskie w tym kompleksowe prace
adaptacyjne przebudowy wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi,
usługi budowlano remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, malowanie klatek schodowych, malowanie wnętrz, malowanie powierzchni budynków, roboty wyburzeniowe, roboty budowlane
ziemne, roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem asfaltu, instalowanie oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów
osobowych i towarowych, instalowanie i konserwacja schodów ruchomych oraz podestów dla osób niepełnosprawnych, usługi budowy budynków mieszkaniowych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego
lub jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, wynajem rusztowań i dźwigów, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn
budowlanych, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie
domów mieszkalnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
terenów miejskich, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
sprzątanie i czyszczenie obiektów, usługi deweloperskie: budowa nieruchomości, budowa budynków (mieszkalnych, obiektów biurowych,
handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem, doradztwo budowlane, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne i technologiczne, projektowanie architektoniczne
w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, projektowanie infrastruktury, projektowanie dróg dojazdowych
i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja
wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy
geologiczne i urbanistyczne, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie
doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, usługi aranżacji i dekoracji wnętrz, nadzór techniczny w zakresie budownictwa.
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37

ści i powierzchni mieszkalnej oraz powierzchni handlowej i usługowej,
zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, zarządzanie
i administrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi, usługi
sprzedaży i wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, usługi
sprzedaży i kupna nieruchomości na własny rachunek, usługi wynajmu
nieruchomości, 37 usługi ogólnobudowlane, usługi związane z budową
budynków mieszkalnych, usługi budowlano-remontowe obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych, usługi remontowe
w zakresie budownictwa, nadzór budowlany, wykonawstwo instalacji
centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji, wykonawstwo
instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji przeciwpożarowej, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków,
usługi w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich, usługi budowlane, budowa nowych obiektów, usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje budowlane, usługi
przebudowy i remontów oraz konserwacji i naprawy wyposażenia
budynków i budowli, usługi budowlane dotyczące obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków, usługi termomodernizacji
budynków, usługi remontowo-budowlane dotyczące ścian oraz stropów i stropodachów, usługi remontowo-budowlane dotyczące stropów piwnic, usługi remontowe balkonów, usługi remontowe dachów,
usługi demontażu azbestu, prace remontowe dotyczące budynków
w zakresie remontu zadaszeń, usługi remontowe wymiany obróbek blacharskich, usługi montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, usługi budowlane wykończeniowe wnętrzarskie w tym kompleksowe prace
adaptacyjne przebudowy wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi,
usługi budowlano remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, malowanie klatek schodowych, malowanie wnętrz, malowanie powierzchni budynków, roboty wyburzeniowe, roboty budowlane
ziemne, roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem asfaltu, instalowanie oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów
osobowych i towarowych, instalowanie i konserwacja schodów ruchomych oraz podestów dla osób niepełnosprawnych, usługi budowy budynków mieszkaniowych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego
lub jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, wynajem rusztowań i dźwigów, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn
budowlanych, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie
domów mieszkalnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
terenów miejskich, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
sprzątanie i czyszczenie obiektów, usługi deweloperskie: budowa nieruchomości, budowa budynków (mieszkalnych, obiektów biurowych,
handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem, doradztwo budowlane, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne i technologiczne, projektowanie architektoniczne
w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, projektowanie infrastruktury, projektowanie dróg dojazdowych
i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja
wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy
geologiczne i urbanistyczne, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie
doradztwa technicznego w zakresie budownictwa, usługi aranżacji i dekoracji wnętrz, nadzór techniczny w zakresie budownictwa.
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(591) niebieski, biały
(531) 07.01.24, 26.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, usługi deweloperskie polegające na nabywaniu nieruchomości, pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów
i nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, wynajmowanie
powierzchni biurowej i handlowej oraz usługowej, usługi pośrednictwa
w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, usługi
pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami biurowymi i handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości,
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieruchomo-

(591) czerwony, biały
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25
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(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developerskie polegające na nabywaniu nieruchomości, pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów
i nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem i dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, wynajmowanie powierzchni biurowej i handlowej oraz usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami
mieszkalnymi, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu
nieruchomościami biurowymi i handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu umów
sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz
powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie
budynkami mieszkalnymi, zarządzanie i administrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi, usługi sprzedaży i wynajmu lub
dzierżawy nieruchomości lub ich części, usługi sprzedaży i kupna
nieruchomości na własny rachunek, usługi wynajmu nieruchomości,
37 usługi ogólnobudowlane, usługi związane z budową budynków
mieszkalnych, usługi budowlano-remontowe obiektów użyteczności
publicznej oraz obiektów przemysłowych, usługi remontowe w zakresie budownictwa, nadzór budowlany, wykonawstwo instalacji
centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji, wykonawstwo
instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji
przeciwpożarowej, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie
budynków, usługi w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór
budowlany w ramach usług developerskich, usługi budowlane, budowa nowych obiektów, usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje budowlane, usługi przebudowy i remontów oraz konserwacji
i naprawy wyposażenia budynków i budowli, usługi budowlane dotyczące obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków,
usługi termomodernizacji budynków, usługi remontowo-budowlane
dotyczące ścian oraz stropów i stropodachów, usługi remontowo-budowlane dotyczące stropów piwnic, usługi remontowe balkonów,
usługi remontowe dachów, usługi demontażu azbestu, prace remontowe dotyczące budynków w zakresie remontu zadaszeń, usługi remontowe wymiany obróbek blacharskich, usługi montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, usługi budowlane wykończeniowe
wnętrzarskie w tym kompleksowe prace adaptacyjne przebudowy
wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi, usługi budowlano remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, malowanie klatek schodowych, malowanie wnętrz, malowanie powierzchni
budynków, roboty wyburzeniowe, roboty budowlane ziemne, roboty
budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem asfaltu, instalowanie oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów osobowych
i towarowych, instalowanie i konserwacja schodów ruchomych oraz
podestów dla osób niepełnosprawnych, usługi budowy budynków
mieszkaniowych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub
jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, wynajem rusztowań i dźwigów, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn
budowlanych, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych,
sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów, usługi developerskie:
budowa nieruchomości, budowa budynków (mieszkalnych, obiektów
biurowych, handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem, doradztwo budowlane, 42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne i technologiczne, projektowanie
architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie
instalacji budowlanych, projektowanie infrastruktury, projektowanie
dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy
inżynieryjne, ekspertyzy geologiczne i urbanistyczne, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów
budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie
budownictwa, usługi aranżacji i dekoracji wnętrz, nadzór techniczny
w zakresie budownictwa.
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(540)

(591) szary, biały
(531) 07.01.24, 27.05.01, 26.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25,
29.01.12, 26.04.02, 26.04.22
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developerskie polegające na nabywaniu nieruchomości, pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów
i nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem i dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, wynajmowanie powierzchni biurowej i handlowej oraz usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami
mieszkalnymi, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu
nieruchomościami biurowymi i handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu umów
sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz
powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie
budynkami mieszkalnymi, zarządzanie i administrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi, usługi sprzedaży i wynajmu lub
dzierżawy nieruchomości lub ich części, usługi sprzedaży i kupna
nieruchomości na własny rachunek, usługi wynajmu nieruchomości,
37 usługi ogólnobudowlane, usługi związane z budową budynków
mieszkalnych, usługi budowlano-remontowe obiektów użyteczności
publicznej oraz obiektów przemysłowych, usługi remontowe w zakresie budownictwa, nadzór budowlany, wykonawstwo instalacji
centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji, wykonawstwo
instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji
przeciwpożarowej, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków, usługi w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich, usługi budowlane, budowa
nowych obiektów, usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje budowlane, usługi przebudowy i remontów oraz konserwacji i naprawy wyposażenia budynków i budowli, usługi budowlane dotyczące
obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków, usługi termomodernizacji budynków, usługi remontowo-budowlane dotyczące ścian oraz stropów i stropodachów, usługi remontowo-budowlane dotyczące stropów piwnic, usługi remontowe balkonów,
usługi remontowe dachów, usługi demontażu azbestu, prace remontowe dotyczące budynków w zakresie remontu zadaszeń, usługi remontowe wymiany obróbek blacharskich, usługi montażu i wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, usługi budowlane wykończeniowe
wnętrzarskie w tym kompleksowe prace adaptacyjne przebudowy
wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi, usługi budowlano remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, malowanie klatek schodowych, malowanie wnętrz, malowanie powierzchni
budynków, roboty wyburzeniowe, roboty budowlane ziemne, roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem asfaltu,
instalowanie oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów osobowych
i towarowych, instalowanie i konserwacja schodów ruchomych oraz
podestów dla osób niepełnosprawnych, usługi budowy budynków
mieszkaniowych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub
jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, wynajem rusztowań i dźwigów, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn
budowlanych, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych,
sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów, usługi developerskie:
budowa nieruchomości, budowa budynków (mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem
na sprzedaż lub wynajem, doradztwo budowlane, 42 projektowanie
budowlane, projektowanie urbanistyczne i technologiczne, projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, projektowanie infrastruktury,
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projektowanie dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy geologiczne i urbanistyczne, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa
inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa
technicznego w zakresie budownictwa, usługi aranżacji i dekoracji
wnętrz, nadzór techniczny w zakresie budownictwa.
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(591) szary, biały
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.13.25
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, usługi developerskie polegające na nabywaniu nieruchomości, pozyskiwanie i pośredniczenie w pozyskiwaniu kapitałów
i nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem i dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, wynajmowanie powierzchni biurowej i handlowej oraz usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami
mieszkalnymi, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu
nieruchomościami biurowymi i handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu umów
sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej oraz
powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie
budynkami mieszkalnymi, zarządzanie i administrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi, usługi sprzedaży i wynajmu lub
dzierżawy nieruchomości lub ich części, usługi sprzedaży i kupna
nieruchomości na własny rachunek, usługi wynajmu nieruchomości,
37 usługi ogólnobudowlane, usługi związane z budową budynków
mieszkalnych, usługi budowlano-remontowe obiektów użyteczności
publicznej oraz obiektów przemysłowych, usługi remontowe w zakresie budownictwa, nadzór budowlany, wykonawstwo instalacji
centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji, wykonawstwo
instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej, wykonawstwo instalacji
przeciwpożarowej, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków
i budowli, usługi konserwatorskie i wykończeniowe w zakresie budynków, usługi w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich, usługi budowlane, budowa
nowych obiektów, usługi wyposażania pomieszczeń w instalacje budowlane, usługi przebudowy i remontów oraz konserwacji i naprawy wyposażenia budynków i budowli, usługi budowlane dotyczące
obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków, usługi termomodernizacji budynków, usługi remontowo-budowlane dotyczące ścian oraz stropów i stropodachów, usługi remontowo-budowlane dotyczące stropów piwnic, usługi remontowe balkonów,
usługi remontowe dachów, usługi demontażu azbestu, prace remontowe dotyczące budynków w zakresie remontu zadaszeń, usługi remontowe wymiany obróbek blacharskich, usługi montażu i wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, usługi budowlane wykończeniowe
wnętrzarskie w tym kompleksowe prace adaptacyjne przebudowy
wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi, usługi budowlano remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, malowanie klatek schodowych, malowanie wnętrz, malowanie powierzchni
budynków, roboty wyburzeniowe, roboty budowlane ziemne, roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem asfaltu,
instalowanie oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów osobowych
i towarowych, instalowanie i konserwacja schodów ruchomych oraz
podestów dla osób niepełnosprawnych, usługi budowy budynków
mieszkaniowych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub
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jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, wynajem rusztowań i dźwigów, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem maszyn
budowlanych, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych,
sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów, usługi developerskie:
budowa nieruchomości, budowa budynków (mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem
na sprzedaż lub wynajem, doradztwo budowlane, 42 projektowanie
budowlane, projektowanie urbanistyczne i technologiczne, projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, projektowanie infrastruktury,
projektowanie dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy geologiczne i urbanistyczne, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa
inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa
technicznego w zakresie budownictwa, usługi aranżacji i dekoracji
wnętrz, nadzór techniczny w zakresie budownictwa.

(111) 350980
(220) 2016 02 03
(210) 451963
(151) 2022 02 17
(441) 2016 05 09
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OLIMP BORN IN THE GYM
(540)

(591) czarny, żółty, biały, szary
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki dla ludzi, w tym w szczególności kosmetyki
dla sportowców, kosmetyki wspomagające odchudzanie i codzienną
pielęgnację ciała, perfumy i środki perfumeryjne, wody toaletowe,
wody kolońskie, wody zapachowe, dezodoranty, antyperspiranty,
olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych,
kremy, maści, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, talk
kosmetyczny, mydła, mieszaniny zapachowe, preparaty do golenia
i depilacji, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do rzęs, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, kosmetyki do opalania, szampony, sole kąpielowe, kosmetyki do pielęgnacji włosów, produkty toaletowe, pomadki do ust, środki do czyszczenia zębów, toniki kosmetyczne, żele do masażu inne niż do celów medycznych, 5 balsamy
do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów farmaceutycznych,
kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki wzmacniające, leki
do użytku medycznego, leki pomocnicze, leki do celów stomatologicznych, leki w płynie, maści do celów farmaceutycznych, syropy
do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające mikroelementy
dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety, napoje lecznicze,
preparaty medyczne wspomagające odchudzanie, odżywcze suplementy diety, preparaty witaminowe, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, zioła lecznicze, napary i herbatki
lecznicze, 16 książki, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki, plakaty, afisze, foldery, kalendarze, prospekty, przewodniki, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, 18 aktówki, teczki, etui na klucze, imitacje skóry, komplety podróżne skórzane, kuferki na kosmetyki, kufry
bagażowe, kufry podróżne, opakowania ze skóry, parasole przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne, parasolki, pasy skórzane, plecaki, plecaki turystyczne, portfele, portfele na karty wizytowe, portmonetki,
pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudełka z fibry, sakwy i sakiewki ze skóry, siatki na zakupy, skórzane pasy na ramię, skórzane
smycze, skórzane sznury, torby do pakowania ze skóry, torby na kół-
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kach, torby na ubranie podróżne, torby na zakupy, torb) plażowe, torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, torebki, walizki, 41
usługi u zakresie kultury fizycznej, produkcja filmów, programów telewizyjnych i radiowych, informacja o rekreacji, usługi klubów zdrowia w zakresie poprawiania kondycji, konkursy edukacyjne i rozrywkowe, organizowanie zawodów sportowych i obozów sportowych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, instruktaże,
44 poradnictwo z zakresu medycyny, poradnictwo z zakresu medycyny naturalnej, poradnictwo z zakresu farmacji, poradnictwo z zakresu kosmetyki, poradnictwo z zakresu dietetyki i suplementacji.
informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji zdrowia i urody.

(111) 350981
(220) 2017 11 10
(210) 478840
(151) 2022 02 22
(441) 2018 01 29
(732) TATARCZYK DOMINIKA MARIA ADAKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MarketBio.pl
(540)

(591) biały, brązowy, zielony
(531) 03.13.01, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13, 05.03.13
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie żywności,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży.
(111) 350982
(220) 2019 01 30
(210) 495412
(151) 2022 02 03
(441) 2019 06 03
(732)	ADEGA COOPERATIVA DE BORBA, C.R.L., Borba (PT)
(540) (znak słowny)
(540)	ADEGA DE BORBA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino.
(111) 350983
(220) 2019 06 12
(210) 501032
(151) 2022 02 03
(441) 2021 10 18
(732)	ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) elektrim.pl
(510), (511) 7 maszyny elektryczne zawarte w tej klasie, obrabiarki,
silniki do maszyn, 35 organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie przedsiębiorstwem,
usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży,
usługi marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania
rynku, w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą
testów, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru
personelu, dobór personelu [dla osób trzecich], pomoc i doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze
energetycznym, 36 zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi,
ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenie reasekuracyjne, ubezpieczenia furgonetek,
ubezpieczenie morskie, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenie garaży, ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia budynków,
ubezpieczenia hipoteczne, organizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenie zdrowotne,
agencje ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe, zawieranie ubezpieczeń transportowych, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi
bankowe, usługi w zakresie majątku nieruchomego, ubezpieczenia,
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje

i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami,
usługi finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu
nieruchomościami, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń
finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub
sprzedażą nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania
rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, usługi w zakresie
administrowania budynkami, usługi finansowe oraz pośrednictwa finansowego, usługi finansowania nieruchomości, usługi w zakresie
pośrednictwa kupna lub sprzedaży nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem ruchomym osób trzecich, usługi obrotu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, usługi prowadzenia działalności
inwestycyjnej na rynku finansowym i kapitałowym, usługi inwestycyjne, zarządzanie nieruchomościami, udzielanie kredytów, udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów studenckich, udzielanie kredytów komercyjnych, udzielanie kredytów towarowych,
udzielanie kredytów konsumenckich, udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek,
udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie,
udzielanie informacji dotyczących transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, udzielanie
ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towarów kupowanych
za pomocą kart kredytowych, udzielanie kredytów na lotniskach
na wydatki lotnicze, wydatki na obsługę naziemną i paliwo, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, powierzchni pod usługi
bankowe, pod usługi sprzedaży, pod usługi handlowe, 37 usługi budowlane, budowa nieruchomości [budownictwo], budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, naprawy i remonty nieruchomości, konserwacja
nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, usługi nadzoru budowlanego, informacja budowlana,
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie,
konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie
okien, instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych, instalowanie i naprawy urządzeń antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 38 telekomunikacja, telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja radiowa, usługi telekomunikacyjne, informacja o telekomunikacji,
usługi światłowodowej telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, interaktywne usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne
usługi dostępowe, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej,
użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, dzierżawa linii telekomunikacyjnych, użytkowanie
satelitów telekomunikacyjnych, usługi sieci telekomunikacyjnych,
wynajem routerów telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń
telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie telekomunikacji, udzielanie informacji dotyczących telekomunikacji, usługi informacyjne
dotyczące telekomunikacji, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji,
usługi dostępu do telekomunikacji, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, usługi
telefoniczne i telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjnej sieci
cyfrowej, użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie elektronicznych połączeń telekomunikacyjnych,
usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, przesyłanie danych
za pośrednictwem telekomunikacji, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekaz danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, usługi
w zakresie telekomunikacji lotniczej, usługi telekomunikacyjne dla
pasażerów samolotów, zapewnianie pojemności satelitarnej [usługi
telekomunikacyjne], komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, zdalne
transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, usługi telekomunikacyjne doty-
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czące handlu elektronicznego, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu do sieci telekomunikacyjnych,
transmisja danych, transmisja strumieniowa danych, elektroniczna
transmisja danych, międzynarodowa transmisja danych, transmisja
danych i nadawanie danych, transmisja danych przez telefaks, transmisja danych przez mikrofale, transmisja danych przez radio, transmisja danych przez dalekopis, transmisja danych przez komputery,
transmisja danych wspomagana komputerowo, usługi telematyczne
[transmisja danych], transmisja danych drogą kablową, transmisja danych przez internet, transmisja danych przez pagery radiowe, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, transmisja danych przez wiązkę
laserową, pakietowa transmisja danych i obrazów, transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową, transmisja danych, wiadomości i informacji, transmisja danych za pośrednictwem satelity,
transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą radia, transmisja
danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telematyczna
transmisja danych i przekaz plików, zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, 40 obróbka materiałowa, informacje o obróbce materiałów, wyrób kotłów, wytwarzanie energii, powierzchniowe wzorowanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej z energii
fal, produkcja energii hydroelektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii wiatru, usługi wytwarzania energii, wytwarzanie
energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej z energii geotermalnej, produkcja energii przez elektrownie, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, produkcja energii przez elektrownie jądrowe, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej, wynajem
sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzanie energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi informacyjne i doradcze
związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii fal, przygotowywanie obwodów elektronicznych przez powierzchniowe kształtowanie energii, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii
elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystujące sekwestrację dwutlenku węgla, wynajem sprzętu do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji na zamówienie, 42 poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa
informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne].

(111) 350984
(220) 2019 06 12
(151) 2022 02 03
(441) 2021 10 18
(732)	ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Elektrim
(540)

(210) 501044

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny elektryczne zawarte w tej klasie, obrabiarki, silniki do maszyn, 35 organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, usługi
marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku,
w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru
personelu, dobór personelu [dla osób trzecich], pomoc i doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze
energetycznym, 36 zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi,
ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenie reasekuracyjne, ubezpieczenia furgonetek, ubezpieczenie morskie, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenie garaży,
ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia budynków, ubezpie-
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czenia hipoteczne, organizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenie zdrowotne, agencje
ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe,
zawieranie ubezpieczeń transportowych, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi
finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub
sprzedażą nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania
rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, usługi w zakresie
administrowania budynkami, usługi finansowe oraz pośrednictwa finansowego, usługi finansowania nieruchomości, usługi w zakresie
pośrednictwa kupna lub sprzedaży nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem ruchomym osób trzecich, usługi obrotu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, usługi prowadzenia działalności inwestycyjnej na rynku finansowym i kapitałowym, usługi inwestycyjne,
zarządzanie nieruchomościami, udzielanie kredytów, udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów studenckich, udzielanie
kredytów komercyjnych, udzielanie kredytów towarowych, udzielanie kredytów konsumenckich, udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek,
udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie,
udzielanie informacji dotyczących transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towarów kupowanych
za pomocą kart kredytowych, udzielanie kredytów na lotniskach
na wydatki lotnicze, wydatki na obsługę naziemną i paliwo, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, powierzchni pod usługi
bankowe, pod usługi sprzedaży, pod usługi handlowe, 37 usługi budowlane, budowa nieruchomości [budownictwo], budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, naprawy i remonty nieruchomości, konserwacja
nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, usługi nadzoru budowlanego, informacja budowlana,
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien,
instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych
i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
instalowanie i naprawy urządzeń antywłamaniowych, instalowanie
i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 38 telekomunikacja,
telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja radiowa, usługi telekomunikacyjne, informacja o telekomunikacji, usługi światłowodowej
telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, interaktywne
usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne usługi dostępowe, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem
urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, dzierżawa
linii telekomunikacyjnych, użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, usługi sieci telekomunikacyjnych, wynajem routerów telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie telekomunikacji, udzielanie informacji dotyczących
telekomunikacji, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, usługi dostępu do telekomunikacji, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne,
usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie elektronicznych
połączeń telekomunikacyjnych, usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekaz
danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie telekomunikacji lotniczej, usługi
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telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, zapewnianie pojemności satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], komunikacja przez międzynarodowe sieci telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, usługi
telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, transmisja danych, transmisja strumieniowa danych, elektroniczna transmisja danych, międzynarodowa
transmisja danych, transmisja danych i nadawanie danych, transmisja
danych przez telefaks, transmisja danych przez mikrofale, transmisja
danych przez radio, transmisja danych przez dalekopis, transmisja danych przez komputery, transmisja danych wspomagana komputerowo, usługi telematyczne [transmisja danych], transmisja danych drogą
kablową, transmisja danych przez Internet, transmisja danych przez
pagery radiowe, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, transmisja danych przez wiązkę laserową, pakietowa transmisja danych i obrazów,
transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową, transmisja
danych, wiadomości i informacji, transmisja danych za pośrednictwem satelity, transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą
radia, transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telematyczna transmisja danych i przekaz plików, zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, 40 obróbka materiałowa, informacje o obróbce materiałów, wyrób kotłów, wytwarzanie energii,
powierzchniowe wzorowanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej z energii fal, produkcja energii hydroelektrycznej, wytwarzanie
energii elektrycznej z energii wiatru, usługi wytwarzania energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej
z energii geotermalnej, produkcja energii przez elektrownie, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, produkcja energii przez elektrownie jądrowe, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej,
wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzanie
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi informacyjne
i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii
fal, przygotowywanie obwodów elektronicznych przez powierzchniowe kształtowanie energii, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystujące sekwestrację dwutlenku węgla, wynajem sprzętu do obróbki
i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji
na zamówienie, 42 poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne].

(111) 350985
(220) 2019 06 12
(210) 501049
(151) 2022 02 03
(441) 2021 10 18
(732)	ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ELEKTRIM
(510), (511) 7 maszyny elektryczne zawarte w tej klasie, obrabiarki, silniki do maszyn, 35 organizowanie i prowadzenie targów w celach
handlowych lub reklamowych, zarządzanie przedsiębiorstwem, usługi reklamowe, usługi w zakresie promocji, promocja sprzedaży, usługi
marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku,
w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, wynajmowanie kopiarek, dobór personelu za pomocą testów, przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru
personelu, dobór personelu [dla osób trzecich], pomoc i doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze
energetycznym, 36 zarządzanie finansowe spółkami holdingowymi,
ubezpieczenia, gwarantowanie ubezpieczeń, ubezpieczenia medyczne, ubezpieczenie reasekuracyjne, ubezpieczenia furgonetek, ubezpieczenie morskie, ubezpieczenia podróżne, ubezpieczenie garaży,
ubezpieczenia towarów, ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia bankowe, ubezpieczenia biur, ubezpieczenia budynków, ubezpieczenia hipoteczne, organizowanie ubezpieczenia, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia lotnicze, ubezpieczenie zdrowotne, agencje

ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi ubezpieczeniowe,
zawieranie ubezpieczeń transportowych, usługi ubezpieczeń osobistych, usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi w zakresie majątku nieruchomego, ubezpieczenia, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, usługi
finansowania kupna na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, usługi wyceny finansowej, prowadzenie rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem lub
sprzedażą nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, badania
rynku nieruchomości, usługi dotyczące windykacji, usługi w zakresie
administrowania budynkami, usługi finansowe oraz pośrednictwa finansowego, usługi finansowania nieruchomości, usługi w zakresie
pośrednictwa kupna lub sprzedaży nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem ruchomym osób trzecich, usługi obrotu nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, usługi prowadzenia działalności inwestycyjnej na rynku finansowym i kapitałowym, usługi inwestycyjne,
zarządzanie nieruchomościami, udzielanie kredytów, udzielanie kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów studenckich, udzielanie
kredytów komercyjnych, udzielanie kredytów towarowych, udzielanie kredytów konsumenckich, udzielanie ubezpieczeń kredytów hipotecznych, udzielanie informacji dotyczących kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów pod zastaw hipoteczny i pożyczek,
udzielanie kredytów hipotecznych i pośrednictwo w tym zakresie,
udzielanie informacji dotyczących transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych, udzielanie informacji finansowych związanych ze zdolnością kredytową firm i osób fizycznych, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup w zakresie towarów kupowanych
za pomocą kart kredytowych, udzielanie kredytów na lotniskach
na wydatki lotnicze, wydatki na obsługę naziemną i paliwo, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, powierzchni pod usługi
bankowe, pod usługi sprzedaży, pod usługi handlowe, 37 usługi budowlane, budowa nieruchomości [budownictwo], budowanie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości komercyjnych, naprawy i remonty nieruchomości, konserwacja
nieruchomości, sprzątanie nieruchomości, montaż i naprawy budynków i budowli, usługi nadzoru budowlanego, informacja budowlana,
sprzątanie budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i naprawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów, budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien,
instalowanie i naprawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych
i chłodniczych, instalowanie i naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
instalowanie i naprawy urządzeń antywłamaniowych, instalowanie
i naprawy urządzeń łączności w tym telefonów, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nieruchomości, 38 telekomunikacja,
telekomunikacja informacyjna, telekomunikacja radiowa, usługi telekomunikacyjne, informacja o telekomunikacji, usługi światłowodowej
telekomunikacji, usługi telekomunikacji satelitarnej, interaktywne
usługi telekomunikacyjne, telekomunikacyjne usługi dostępowe, wypożyczanie aparatury telekomunikacyjnej, użytkowanie sieci telekomunikacyjnej, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajem
urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie instalacji telekomunikacyjnych, użytkowanie systemów telekomunikacyjnych, dzierżawa
linii telekomunikacyjnych, użytkowanie satelitów telekomunikacyjnych, usługi sieci telekomunikacyjnych, wynajem routerów telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, doradztwo w zakresie telekomunikacji, udzielanie informacji dotyczących
telekomunikacji, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, doradztwo w dziedzinie telekomunikacji, usługi dostępu do telekomunikacji, usługi doradcze dotyczące telekomunikacji, dostarczanie informacji o telekomunikacjach, usługi telefoniczne i telekomunikacyjne,
usługi telekomunikacyjnej sieci cyfrowej, użytkowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie elektronicznych
połączeń telekomunikacyjnych, usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, udostępnianie szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji, telekomunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekaz
danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie telekomunikacji lotniczej, usługi
telekomunikacyjne dla pasażerów samolotów, zapewnianie pojemności satelitarnej [usługi telekomunikacyjne], komunikacja przez mię-
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dzynarodowe sieci telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne pomiędzy instytucjami finansowymi, usługi telekomunikacyjne w zakresie telegrafu, zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem satelity, usługi
telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, usługi transmisji elektronicznej i telekomunikacyjnej, zapewnianie dostępu
do sieci telekomunikacyjnych, transmisja danych, transmisja strumieniowa danych, elektroniczna transmisja danych, międzynarodowa
transmisja danych, transmisja danych i nadawanie danych, transmisja
danych przez telefaks, transmisja danych przez mikrofale, transmisja
danych przez radio, transmisja danych przez dalekopis, transmisja danych przez komputery, transmisja danych wspomagana komputerowo, usługi telematyczne [transmisja danych], transmisja danych drogą
kablową, transmisja danych przez Internet, transmisja danych przez
pagery radiowe, elektroniczna transmisja wiadomości i danych, transmisja skomputeryzowanych danych drogą telewizyjną, transmisja danych przez wiązkę laserową, pakietowa transmisja danych i obrazów,
transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową, transmisja
danych, wiadomości i informacji, transmisja danych za pośrednictwem satelity, transmisja skomputeryzowanych danych za pomocą
radia, transmisja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telematyczna transmisja danych i przekaz plików, zapewnianie dostępu do światowej sieci informatycznej, 40 obróbka materiałowa, informacje o obróbce materiałów, wyrób kotłów, wytwarzanie energii,
powierzchniowe wzorowanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej z energii fal, produkcja energii hydroelektrycznej, wytwarzanie
energii elektrycznej z energii wiatru, usługi wytwarzania energii, wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej
z energii geotermalnej, produkcja energii przez elektrownie, wypożyczanie sprzętu wytwarzającego energię, produkcja energii przez elektrownie jądrowe, wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej,
wynajem sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, wytwarzanie
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, usługi informacyjne
i doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z energii
fal, przygotowywanie obwodów elektronicznych przez powierzchniowe kształtowanie energii, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystujące sekwestrację dwutlenku węgla, wynajem sprzętu do obróbki
i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii i do produkcji
na zamówienie, 42 poradnictwo informatyczne, usługi doradztwa informatycznego, testowanie sprzętu informatycznego, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne].

(111) 350986
(220) 2019 09 18
(210) 504558
(151) 2022 01 28
(441) 2020 06 22
(732) BERGSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BERGSON
(510), (511) 1 substancje antybakteryjne, chemiczne dodatki grzybo
i bakteriobójcze, związki srebra, srebro koloidalne, nanosrebro, 3
antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów
medycznych, barwniki (środki chemiczne do ożywiania kolorów)
do użytku domowego [pranie], preparaty do czyszczenia, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydło do golenia, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, woda kolońska, środki do konserwacji skóry [pasty], kosmetyki, preparaty kosmetyczne do odchudzania, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych, mydełka, mydła, mydła lecznicze,
mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, pasta do butów, perfumy, preparaty do prania, mydło przeciwpotowe do stóp,
suche szampony, szampony, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomadki do ust, woda kolońska, woda toaletowa, woda utleniona
do celów kosmetycznych, woda zapachowa, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania
i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, tabletki wspomagające odchudzanie,
preparaty medyczne do odchudzania, odżywcze suplementy diety,
kosmetyczne preparaty lecznicze, preparaty przeciwgrzybiczne, odżywcze suplementy diety w postaci batonów, 14 srebro, 30 batoniki
i batoniki zbożowe, ciastka zbożowe, czekolada, wysoko-proteinowe
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batoniki i batony zbożowe, batony czekoladowe, batony muesli, slodycze, 32 pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych
napojów, bezalkoholowe napoje, esencje do produkcji napojów,
preparaty do produkcji napojów, syropy do napojów, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, bezalkoholowe napoje owocowe, soki owocowe, soki warzywne [napoje], woda
[napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], napoje energetyczne, 35 sprzedaż wymienionych towarów: substancje antybakteryjne, chemiczne dodatki grzybo i bakteriobójcze, srebro, związki
srebra, srebro koloidalne, nanosrebro, antyperspiranty [środki przeciwpotne], balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki
chemiczne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie],
preparaty do czyszczenia, dezodorant dla ludzi i zwierząt, mydła
dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, mydło do golenia, preparaty
do golenia, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, środki do konserwacji skóry [pasty], kosmetyki, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające od celów kosmetycznych,
mydełka, mydła, mydła lecznicze, mydła przeciwpotowe, mydła
przeciwpotowe do stóp, pasta do butów, perfumy, preparaty do prania, mydło przeciwpotowe do stóp, suche szampony, szampony,
produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomadki do ust, woda kolońska, woda toaletowa, woda utleniona do celów kosmetycznych,
woda zapachowa, wywabiacze plam, zestawy kosmetyków, produkty kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty farmaceutyczne, suplementy diety,
tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty medyczne do odchudzania, odżywcze suplementy diety, kosmetyczne preparaty
lecznicze, preparaty przeciwgrzybiczne, pastylki do gazowanych
napojów, proszki do gazowanych napojów, bezalkoholowe napoje, esencje do produkcji napojów, preparaty do produkcji napojów,
syropy do napojów, proszek do wytwarzania napojów gazowanych,
napoje izotoniczne, bezalkoholowe napoje owocowe, soki owocowe,
soki warzywne [napoje], woda [napoje], woda gazowana, woda mineralna [napoje], napoje energetyczne, batoniki i batoniki zbożowe,
ciastka zbożowe, czekolada, wysoko-proteinowe batoniki i batony
zbożowe, batony czekoladowe, batony muesli, słodycze.

(111) 350987
(220) 2019 10 07
(210) 505311
(151) 2022 01 25
(441) 2021 10 11
(732) SAFE KID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NIEZGUBKA
(510), (511) 14 bransoletki stanowiące obręcze z tworzywa sztucznego przeznaczone do noszenia na przegubie dłoni i nie posiadające
cech powodujących brak możliwości ich utraty.
(111) 350988
(220) 2020 07 03
(151) 2022 02 17
(441) 2021 07 19
(732) SZEPLEWICZ BOGUMIŁ, Rewal (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Atlantis
(540)

(210) 515554

(591) złoty, szary
(531) 26.03.18, 26.04.22, 27.01.05, 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, przyrządy
do mierzenia czasu, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, biżuteria, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów: kamienie
szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia czasu, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, biżuteria, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedażą.

44

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 20/2022

(111) 350989
(220) 2021 03 02
(210) 525392
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW kabanosy z SZYNKI PIECZONE PREMIUM 100 g
PRODUKTU UZYSKANO ze 172 g MIĘSA WYSOKA ZAWARTOŚĆ
BIAŁKA BEZ DODATKU: FOSFORANÓW I BARWNIKÓW PRODUKT
BEZGLUTENOWY
(540)

(591) biały, czerwony, złoty, brązowy, czarny, zielony
(531) 05.01.05, 05.07.02, 25.01.06, 25.01.18, 25.07.20, 26.04.05,
26.04.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.
(111) 350990
(220) 2021 06 02
(210) 529883
(151) 2021 11 16
(441) 2021 08 02
(732) KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLARGEN
(510), (511) 5 Suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Mineralne suplementy diety, Suplementy ziołowe, Mineralne
preparaty spożywcze do celów medycznych, Preparaty spożywcze
ze specjalnym przeznaczeniem medycznym zawarte w tej klasie, 35
Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż w systemie online,
import, eksport: suplementów diety, suplementów diety i preparatów dietetycznych, mineralnych suplementów diety, suplementów
ziołowych, mineralnych preparatów spożywczych do celów medycznych, preparatów spożywczych ze specjalnym przeznaczeniem
medycznym, Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania
biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo biznesowe,
Konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, Konsultacje i pomoc w zakresie marketingu i promocji, Planowanie strategii marketingowych,
Reklama i marketing, Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie
działalności marketingowej.
(111) 350991
(220) 2021 07 22
(210) 531852
(151) 2022 01 14
(441) 2021 09 20
(732) X FIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NEW NORMAL
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.14, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.13,
26.03.23
(510), (511) 5 Majtki higieniczne, Majtki menstruacyjne, Preparaty
i artykuły higieniczne, Wchłaniające artykuły higieniczne, Majtki
chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, Bielizna menstruacyjna jednorazowego użytku, Wkładki higieniczne, Pasy higieniczne, Podpaski higieniczne, Produkty higieniczne dla kobiet, Pielucho-

majtki dla osób cierpiących na inkontynencję, Wkładki ochronne
do majtek [artykuły higieniczne], 25 Odzież, Bielizna, Bielizna osobista i nocna, Bielizna jednorazowa, Pieluchomajtki [odzież], Majtki,
Piżamy, Koszule nocne, Kostiumy kąpielowe, Odzież sportowa, Opaski na głowę, Apaszki, Bandany, Chustki na głowę, Chusty [odzież],
Jednorazowe pantofle domowe, Maski na oczy do spania, Pantofle
domowe, Skarpety do spania, Szale, Szlafroki, Wstawki do bielizny
[części odzieży], Spodnie dresowe, Bluzy dresowe, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikacja
materiałów edukacyjnych, Publikowania broszur, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie literatury instruktażowej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie
przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie tekstów
edukacyjnych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Redagowanie tekstów pisanych, Udostępnianie publikacji on-line,
Nauczanie i szkolenia, Organizacja webinariów, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Organizacja szkoleń, Szkolenia edukacyjne, Zapewnianie szkoleń online,
Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenie w zakresie higieny,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie
pokazów w celach szkoleniowych, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Zapewnianie kursów instruktażowych dla
młodych ludzi, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie kongresów.

(111) 350992
(220) 2021 08 01
(210) 532218
(151) 2022 01 12
(441) 2021 09 06
(732) POLSKIE ELEKTROWNIE JĄDROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polskie Elektrownie Jądrowe
(540)

(591) szary, jasnozielony, zielony, jasnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Oleje przemysłowe i tłuszcze, Smary, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa
w tym spirytus silnikowy, Materiały oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia, Węgiel jako paliwo, Węgiel brunatny, Węgiel kamienny, Węgiel drzewny, Paliwa stałe z węgla kamiennego, Torf, Torf brykietowy, Ropa naftowa, Gaz ziemny, Koks, Ropa naftowa surowa i rafinowana, Paliwa jądrowe, Produkty rafinacji ropy naftowej i paliw
jądrowych, Paliwa gazowe, 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Budowlane materiały metalowe, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, Przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych,
Drobne wyroby żelazne, Pojedyncze drobne wyroby metalowe, Rury
i rurki metalowe, Kasy pancerne, Rudy jako kruszce, Metalowe elementy konstrukcyjne, Gotowe wyroby metalowe, Rudy metali, Rudy
toru, Rudy żelaza, Rudy metali nieżelaznych, Rudy miedzi, Rudy cynkowo-ołowiowe, Rudy uranu, Drut metalowy [metale nieszlachetne],
Metale nieszlachetne i ich stopy w tym stal nierdzewna, Drobne wyroby metalowe, 7 Elektrownia, Elektryczne generatory dieslowe, Generatory elektryczne do stosowania w sytuacjach awaryjnych, Generatory prądu, Roboty przemysłowe, Roboty do zastosowania
w przemyśle, Obrotowe maszyny elektryczne, Automaty sprzedające, 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, Urządzenia
do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, Magnetyczne nośniki danych, Płyty i dyski z nagraniami, Mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Maszyny liczące, Sprzęt przetwarzający dane i komputery, Aparatura rozdziel-
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cza i sterownicza energii elektrycznej, Izolowane druty i przewody
elektryczne, Instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne, badawcze, nawigacyjne, Systemy do sterowania procesami przemysłowymi, Programy komputerowe do sterowania procesami przemysłowymi, Optyczne nośniki informacji, 11 Generatory jądrowe, Instalacje
do elektrowni jądrowych, Instalacje do obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, Reaktory jądrowe, Urządzenia do kogeneracji
nuklearnej, Zbiorniki reaktora, Instalacje przemysłowe do filtrowania
cieczy, Instalacje oczyszczania ścieków, 16 Tektura, Artykuły papiernicze do pisania, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Druki, Materiały introligatorskie, Materiały fotograficzne, Materiały piśmienne,
Książki, Gazety, Czasopisma, Periodyki, Druki akcydensowe, Albumy,
Broszury, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Drukowane materiały szkoleniowe, 35 Usługi organizowania targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Księgowość administracyjna,
Usługi reklamy, Usługi zarządzania w działalności handlowej, Usługi
administrowania w działalności handlowej, Usługi prac biurowych,
Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, komisowej towarów z branży
energetycznej, paliwowej i budowlanej, Usługi sprzedaży energii
elektrycznej, paliw gazowych w systemie sieciowym, Usługi sprzedaży pojazdów samochodowych i motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych, części i akcesoriów
do pojazdów samochodowych i motocykli, Usługi agentów handlowych zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali, chemikaliów
przemysłowych, drewna, materiałów budowlanych, maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów, mebli, artykułów gospodarstwa domowego, drobnych wyrobów metalowych, Usługi sprzedaży hurtowej półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego,
Usługi sprzedaży złomu, Usługi sprzedaży hurtowej paliw stałych,
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Usługi sprzedaży
hurtowej metali i rud metali, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, wyrobów chemicznych,
Usługi sprzedaży hurtowej obrabiarek, maszyn wykorzystywanych
w górnictwie, budownictwie, inżynierii wodnej i lądowej, Usługi
sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, części elektronicznych, Usługi sprzedaży maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji, Usługi wynajmu maszyn
i urządzeń stanowiących nośniki reklamowe, Usługi pozyskiwania,
systematyzacji danych do komputerowych baz danych, Usługi wyszukiwania informacji w plikach komputerowych i wyszukiwania
w komputerowych bazach danych, Usługi komputerowego zarządzania plikami i sortowania danych w bazach komputerowych, Usługi elektronicznego magazynowania danych lub dokumentów, Usługi
rachunkowo-księgowe, Usługi badania rynku i opinii publicznej,
Usługi doradztwa w działalności gospodarczej i zarządzania, Usługi
zarządzania i kierowania w działalności gospodarczej, Usługi zarządzania holdingami, Usługi doradztwa w zarządzaniu i kierowaniu
holdingami, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych,
Usługi reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, Usługi publikowania tekstów reklamowych, Usługi rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, 36 Finansowanie budów inżynierii lądowej, Finansowanie
działalności przemysłowej, Finansowanie inwestycji budowlanych,
Finansowanie projektów budowlanych, Finansowanie projektów
rozwojowych, Finansowanie projektów deweloperskich, 37 Usługi
budowlane, Usługi naprawy maszyn, urządzeń i budynków, Usługi
instalacyjne, Usługi górnictwa, Usługi robót wydobywczych w górnictwie, Usługi górnictwa surowców energetycznych, Usługi górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, Usługi górnictwa torfu, Usługi
górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego, Usługi górnictwa rud uranu i toru, Usługi górnictwa surowców innych niż energetyczne, Usługi
górnictwa rud metali, rud żelaza, rud metali nieżelaznych, rud miedzi,
rud cynkowo-ołowiowych, Usługi poboru wody, Usługi instalowania,
naprawy, konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, Usługi instalowania, naprawy, konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, Usługi instalowania, naprawy, konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa,
Usługi instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników
elektrycznych, prądnic i transformatorów, Usługi instalowania, naprawy, konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej,
Usługi instalowania, naprawy, konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, Usługi przygotowywania terenu pod budowę, rozbiórki
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i burzenia obiektów budowlanych, Usługi robót ziemnych, Usług wykonywania wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, Usługi
wznoszenia kompletnych budynków i budowli lub ich części, Usługi
budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, Usługi wykonywania
robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
Usługi wykonywania robót ogólnobudowlanych obiektów mostowych, przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych, obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów inżynierskich, Usługi wykonywania robót budowlanych montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, Usługi wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych, Usługi
wykonywania robót budowlanych drogowych, Usługi budowy dróg
kołowych i szynowych, Usługi robót nawierzchniowych dla potrzeb
budowy obiektów sportowych, Usługi budowy portów morskich,
Usługi wykonywania specjalistycznych robót budowlanych, Usługi
stawiania rusztowań, Usługi robót związanych z fundamentowaniem, wznoszeniem konstrukcji stalowych, Usługi wykonywania robót budowlanych murarskich, Usługi wykonywania instalacji budowlanych, elektrycznych, Usługi wykonywania instalacji elektrycznych
budynków i budowli, Usługi wykonywania instalacji elektrycznych
sygnalizacyjnych, Usługi instalowania dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, Usługi wykonywania robót budowlanych izolacyjnych, Usługi wykonywania instalacji cieplnych,
wodnych, wentylacyjnych i gazowych, Usługi wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, Usługi wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych, Usługi wykonywania instalacji gazowych, Usługi wykonywania instalacji budowlanych, Usługi wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, tynkowania, zakładania
stolarki budowlanej, Usługi wykładania podłóg i ścian, Usługi posadzkarstwa, Usługi tapetowania i oblicowywania ścian, Usługi malowania
i szklenia, Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego, maszyn i urządzeń budowlanych, Usługi wynajmu sprzętu budowlanego
i burzącego z obsługą operatorską, Usługi naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, Usługi sprzątania i czyszczenie obiektów, Budowa
budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, Budowa elektrowni, Budowa elektrowni jądrowych, Budowa fundamentów, Budowa infrastruktury
elektroenergetycznej, Budowa kotłów nuklearnych, Budowa reaktorów jądrowych, Budowa zakładów wzbogacania uranu, Demontaż
energetycznych linii przesyłowych, Nadzór budowlany, Przygotowywanie terenu pod budowę, Rozbiórka budynków, Rozbiórka konstrukcji, Zarządzanie projektem budowy, 39 Usługi transportowe,
Usługi pakowania i składowania towarów, Usługi organizowania podróży, Usługi zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi dystrybucji
energii elektrycznej, Usługi przesyłania energii elektrycznej, Usługi
dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym, Usługi dystrybucji ciepła jako pary wodnej i gorącej wody, Usługi zaopatrywania
w wodę, dystrybucji wody, Usługi pomocy drogowej, Usługi holowania, Usługi transportu: transportu lądowego, rurociągowego, wodnego, transportu drogowego towarów, transportu drogowego towarów pojazdami specjalizowanymi, transportu wodnego morskiego
i przybrzeżnego, transportu morskiego, transportu wodnego śródlądowego, transportu lotniczego, Usługi przeładunku, Usługi magazynowania i przechowywania towarów, Usługi magazynowania i przechowywania towarów w portach morskich, magazynowania
i przechowywanie towarów w portach śródlądowych, Usługi przeładunku towarów w portach morskich, śródlądowych, Usługi agencji
transportowych, Usługi morskich agencji transportowych, Usługi
śródlądowych agencji transportowych, Usługi organizowania turystyki, Usługi pośredników turystyki, Usługi agentów turystycznych,
Usługi pocztowe, Usługi dostarczania przesyłek, Usługi dystrybucji
przesyłek, paczek, gazet, listów, korespondencji, Usługi kurierskie,
Usługi wynajmu samochodów osobowych, środków transportu,
środków transportu lądowego, wodnego, lotniczego, 40 Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, Wytwarzanie
energii, Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni jądrowej,
Usługi obróbki materiałowej, Usługi brykietowania, Usługi produkcji
brykietów i paliw stałych z węgla kamiennego i brunatnego, Usługi
odzyskiwania węgla kamiennego z hałd, Usługi wzbogacania brykietowania torfu, Usługi poligraficzne, Usługi drukarskie, Usługi drukowania litograficznego i offsetowego, Usługi drukowania rysunków
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i gazet, Usługi introligatorskie, Usługi wytwarzania koksu, Usługi
koksowania węgla, Usługi wytwarzania i przetwarzania produktów
koksowania węgla, Usługi wytwarzania i przetwarzania produktów
rafinacji ropy naftowej, Usługi wytwarzania i przetwarzania paliw jądrowych, Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale, obróbki mechanicznej elementów metalowych, Usługi gospodarowania odpadami, Usługi przetwarzania odpadów, Usługi recyklingu
odpadków i odpadów, spalania i niszczenia odpadów, przetwarzania
odpadów metalowych i niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane, Usługi wytwarzania energii elektrycznej, gazu, ciepła jako
pary wodnej i gorącej wody, Usługi wytwarzania paliw gazowych,
Usługi uzdatniania wody, 41 Usługi organizowania targów związanych z kulturą, rozrywką i edukacją, Usługi nauczania, kształcenia,
rozrywki, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi wydawnicze, Usługi
wydawania książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych,
nagrań dźwiękowych, Usługi publikowania książek, tekstów innych
niż teksty reklamowe, Usługi publikacji elektronicznych on-line, książek i periodyków, Usługi edukacji, Usługi szkolnictwa zawodowego
i technicznego, Usługi kształcenia ustawicznego dorosłych, Usługi
kształcenia i nauczania, Usługi kultury fizycznej, Usługi organizowania zawodów sportowych, Usługi wynajmowania stadionów i obiektów sportowych, 42 Usługi projektowania technicznego związane
z elektrowniami, Usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie, Usługi wykonywania badań i analiz
przemysłowych, Usługi projektowania i rozwoju komputerowego
sprzętu i oprogramowania, Usługi reprodukcji zapisanych nośników
informacji i komputerowych nośników informacji, Usługi doradztwa
w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi aktualizacji, instalacji,
konserwacji, powielania, projektowania, wypożyczania oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych, Usługi edycji
oprogramowania komputerowego, Usługi wykonywania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, nauk matematyczno-fizycznych i astronomii, nauk chemicznych, nauk o Ziemi, nauk biologicznych i środowiska naturalnego,
nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych i nauk technicznych,
Usługi projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, Usługi geologiczno-poszukiwawczo-rozpoznawcze, Usługi
wykonywania ekspertyz geologicznych, Usługi poszukiwań geologicznych, Usługi wykonywania badań geologicznych oraz wykonywania badań i analiz technicznych, 44 Usługi medyczne, Usługi weterynaryjne, Usługi higieny i troski o urodę ludzi i zwierząt, Usługi dla
rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi upraw rolnych, ogrodnictwa, warzywnictwa, Usługi upraw roślin przemysłowych, Usługi
upraw warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich, upraw grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych,
Usługi szkółkarstwa roślin sadowniczych i ozdobnych, Usługi szkółkarstwa leśnego, Usługi gospodarki leśnej, Usługi szpitali, klinik medycznych, lecznic, Usługi opieki zdrowotnej, Usługi pomocy społecznej, Usługi ochrony zdrowia ludzkiego, Usługi stomatologiczne, 45
Usługi ochrony mienia i osób, Usługi detektywistyczne i ochroniarskie, Usługi doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Usługi ochrony
cywilnej, Usługi prawne, Usługi mediacji i arbitrażu, Usługi monitoringu systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, Usługi licencjonowania programów komputerowych, Usługi kontroli fabryk dla
celów bezpieczeństwa, Usługi gaszenia pożarów.

(111) 350993
(220) 2021 07 07
(210) 531213
(151) 2022 02 18
(441) 2021 08 30
(732) KOWALSKA KLAUDIA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LuxuryForYou By Klaudia Kowalska
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ludzkimi
włosami, 44 Usługi fryzjerskie, Fryzjerstwo.
(111) 350994
(220) 2021 10 12
(210) 535098
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) WIŚNIOWSKI JAROSŁAW JURIMO, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JuriMo

(540)

(591) zielony, pomarańczowy
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Prowadzenie
kursów, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Udzielanie
kursów szkolenia zawodowego, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, Prowadzenie kursów korespondencyjnych, Prowadzenie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
działalnością gospodarczą, 44 Masaż, Masaż i masaż terapeutyczny
shiatsu, Masaż gorącymi kamieniami, Masaż shiatsu, Masaż sportowy, Masaż tajski, Masaż tkanek głębokich, Masaże, Opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, Tradycyjny masaż japoński,
Udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, Usługi konsultacji związane z masażami, Usługi masażu stóp,
Usługi masażu w trakcie ciąży.
(111) 350995
(220) 2021 09 14
(210) 533914
(151) 2022 02 09
(441) 2021 10 25
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Gastrovit StressControl SUPLEMENT DIETY KROPLE 50 ml
Phyto Pharm PRAWIDŁOWA PRACA UKŁADU NERWOWEGO
I ELIMINACJA STRESU PRAWIDŁOWE TRAWIENIE I ZDROWY UKŁAD
POKARMOWY 6 CZYNNYCH SKŁADNIKÓW
(540)

(591) czarny, szary, biały, zielony, ciemnozielony, niebieski
(531) 25.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 02.09.25, 27.07.01,
05.03.13, 05.03.16, 24.15.03, 24.15.11, 24.15.13, 25.05.25, 02.01.16,
02.01.17, 02.01.23
(510), (511) 5 Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego, Preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób
związanych z trawieniem, niestrawnością, problemami gastrycznymi, Suplementy diety wspomagające trawienie, środki ułatwiające
trawienie, Produkty lecznicze zawierające substancje pochodzenia
naturalnego, w tym przetwory roślinne i substancje wyodrębnione
z roślin, Suplementy diety zawierające substancje pochodzenia naturalnego, w tym przetwory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, Produkty lecznicze w postaci płynów, toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli, Suplementy diety w postaci płynów, toników,
syropów, tabletek, kapsułek, kropli.
(111) 350996
(220) 2021 09 15
(210) 533971
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) CZURCZAK KRZYSZTOF BIG5, Częstochowa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) new-electric
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 26.13.25
(510), (511) 8 Urządzenia do elektrolizy [depilatory], Urządzenia
do depilacji, Lokówki elektryczne, Elektryczne prostownice do włosów, Elektryczna karbownica do włosów, Elektryczne przyrządy
do kręcenia włosów, Elektryczne urządzenia do zaplatania włosów,
Elektryczne urządzenia do układania włosów, Zestawy do manicure,
elektryczne, Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż
do celów medycznych, Elektryczne zestawy do pedicure, 9 Baterie,
Baterie do ponownego ładowania, Alarmy, Alarmy bezpieczeństwa,
Alarmy dźwiękowe, Alarmy antywłamaniowe, Systemy alarmowe,
Dzwonki alarmowe, Przyciski alarmowe, Instalacje alarmowe, Elektroniczne alarmy antywłamaniowe, Czujki do alarmów, Systemy monitorowania alarmów, Dzwonki alarmowe elektryczne, Osobiste alarmy
bezpieczeństwa, Odbiorniki sygnalizacji alarmowej, Nadajniki sygnalizacji alarmowej, Klawiatury do alarmów bezpieczeństwa, Elektryczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą [inne niż
do pojazdów], Piloty zdalnego sterowania, Piloty do urządzeń elektronicznych, Syreny, Czujniki, Czujniki elektroniczne, Czujniki ruchu,
Urządzenia wejściowe z czujnikiem ruchu, Czujniki gazu, Czujniki
pomiarowe, Czujniki elektryczne, Czujniki magnetyczne, Elektryczne
skrzynki sterownicze, Czujniki temperatury, Detektory ruchu, Wykrywacze [detektory] wycieków, Wzmacniacze, Wzmacniacze rozdzielające, Wzmacniacze antenowe, Wzmacniacze cyfrowe, Wzmacniacze mocy, Wzmacniacze elektroniczne, Wzmacniacze sterownicze,
Wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, Urządzenia nawigacyjne GPS, Anteny, Anteny sygnałowe, Konwertery antenowe, Kable
do anten, Anteny do bezprzewodowych urządzeń łącznościowych,
Przedłużacze, Przedłużacze elektryczne, Projektory, Projektory przenośne, Projektory multimedialne, Projektory cyfrowe, Okulary 3D,
Okulary 3D do odbiorników telewizyjnych, 21 Urządzenia do odstraszania dzikich zwierząt, niemetalowe, Ultradźwiękowe urządzenia
do odstraszania ptaków, Ultradźwiękowe urządzenia do odstraszania
szkodników, Ultradźwiękowe odstraszacze komarów, 22 Hamaki.
(111) 350997
(220) 2021 09 25
(210) 534373
(151) 2022 02 22
(441) 2021 10 25
(732) SŁOWIK SZYMON TAKAOTO FIRMA DORADCZA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAKAOTO
(510), (511) 35 Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Optymalizacja dla
wyszukiwarek internetowych, Usługi w zakresie pozycjonowania
marki, Marketing internetowy, Marketing cyfrowy, Kampanie marketingowe, Usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Agencje reklamowe, Promocja, reklama i marketing stron
internetowych on-line, Reklama zewnętrzna, Usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
Tworzenie tekstów reklamowych, Obróbka tekstów, Świadczenie
usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych
dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej,
Usługi przetwarzania danych online, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Audyt przedsiębiorstw, Audyt skomputeryzowany, Audyt
działalności gospodarczej, Doradztwo związane z audytem, Analiza
rynku, Analizy kosztów, Analiza danych biznesowych, Analiza położenia (stanu) firmy, Badania rynku i badania marketingowe, Badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Promowanie towarów i usług
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osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany
przez klienta program, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Zarządzanie relacjami z klientami, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, Usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi outsourcingu
w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, Administrowanie sprzedażą, Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, Wsparcie w dziedzinie promocji biznesu, Zarządzanie działalnością handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 Kursy szkoleniowe w zakresie
planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizacja webinariów, Wykłady na temat umiejętności marketingowych, Udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, 42 Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz
osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Aktualizowanie
stron internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Usługi testowania użyteczności witryn internetowych,
Usługi doradztwa informatycznego, Usługi w dziedzinie programowania komputerów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Badania w dziedzinie mediów społecznościowych, Przechowywanie danych online, Analizy systemów komputerowych, Tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich.

(111) 350998
(220) 2021 09 25
(151) 2022 02 22
(441) 2021 10 25
(732) MUNDO MARINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MUNDO MARINO
(540)

(210) 534377

(591) czerwony, niebieski, jasnoniebieski
(531) 03.09.04, 01.15.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Przedszkola, Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Edukacja przedszkolna, Nauczanie przedszkolne, Organizowanie zajęć dydaktycznych, Usługi edukacyjne świadczone dla
dzieci, Kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 43
Placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi,
Żłobki dla dzieci.
(111) 350999
(220) 2021 09 23
(210) 534291
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LEM PRIZE
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, publikacje, 16 Afisze, plakaty,
albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi,
koperty, karty pocztowe, katalogi, książki, materiały do nauczania,
notatniki, notesy, papier listowy, papeteria, pióra, ołówki, plakaty,
okładki, obwoluty, dyplomy, 25 Bluzki bluzy, czapki, koszulki, gadżety reklamowe, 35 Organizacja wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo-technicznych i twórczości artystycz-
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nej oraz zarządzanie tymi wystawami, organizacja i prowadzenie
reklamy wystaw, pokazów, seminariów, sympozjów, konferencji
i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i ogłoszeń oraz prowadzenie działalności informacyjnej, usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

(540)

(111) 351000
(220) 2021 10 06
(210) 534892
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) FOODS BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) xyz
(510), (511) 29 Jaja ptasie i produkty z jaj, Mięso i wyroby mięsne,
Nabiał i substytuty nabiału, Naturalne i sztuczne osłonki do kiełbas,
Oleje i tłuszcze jadalne, Przetworzone owady i larwy, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych,
Ryby, owoce morza i mięczaki, nieżywe, Zupy i wywary, ekstrakty
mięsne, Oleje i tłuszcze, Burgery, Burgery mięsne, Burgery sojowe,
Burgery warzywne, Burgery z indyka, Burgery z tofu, Produkty mięsne w formie burgerów, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw,
gotowanych jajek i bulionu (oden), Gotowe dania warzywne, Gotowe
dania z mięsa, 30 Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, Ciasto kruche z szynką, Ciastka z prosa,
Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty
do pieczenia i drożdże, Sól, przyprawy i dodatki smakowe, Lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Gotowe dania z ryżu, 32 Bezalkoholowe preparaty
do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające.

(591) zielony, czerwony, biały, żółty
(531) 26.01.03, 26.04.02, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów z towarami: sole do konserwowania żywności, filmy do aparatów fotograficznych, ziemia do upraw, artykuły malarskie: bejce do drewna, farby, kity,
kleje, pigmenty, podkłady, preparaty do konserwacji drewna, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, szpachle, artykuły do mycia i czyszczenia: chusteczki nasączane płynem kosmetycznym, kostki sanitarne i zapachowe,
mydła i kremy do golenia, pasty do butów, pasty do podłóg, pasty i mydła
do prania, patyczki z watą do celów kosmetycznych, płyny do kąpieli, płyny do mycia naczyń i szyb, płyny do prania i płukania, proszki, pumeksy,
szampony, środki do czyszczenia mebli i dywanów, środki do pielęgnacji
ciała kremy i balsamy, środki do pielęgnacji jamy ustnej, środki do pielęgnacji paznokci, środki do wybielania i krochmalenia, środki przeciwpotowe, środki upiększające do celów kosmetycznych: cienie, dezodoranty,
kosmetyki do włosów, kredki, ozdoby do celów kosmetycznych, pudry,
wyroby perfumeryjne, spirytus denaturowany, świece i znicze, węgiel
i podpałka, materiały opatrunkowe-bandaże, pieluchy, pieluchomajtki,
plastry, podpaski, tampony, parafarmaceutyki, preparaty do niszczenia
szkodników, środki higieniczne-dezynfekujące, środki ochrony roślin,
żywność dla niemowląt, maszyny i elektryczny sprzęt domowy: depilatory, kosiarki, krajarki do chleba i warzyw, kuchnie elektryczne, kuchnie
mikrofalowe, maszynki do mięsa, maszyny do szycia, miksery, młynki
do kawy, obieraczki do owoców i warzyw, obrabiarki do metali i drewna,
odkurzacze i nawilżacze powietrza, podgrzewacze wody pralki, prasownice, roboty kuchenne, rozdrabniarki do śmieci, silniki do łodzi, sprężarki, suszarki do włosów, urządzenia do malowania, urządzenia do mycia
naczyń, urządzenia elektromechaniczne do przygotowania napojów,
aparaty, nożyki i akcesoria do golenia, narzędzia ręczne ogrodnicze, narzędzia ręczne i przyrządy dla gospodarstw domowych, noże, sztućce,
narzędzia ręczne: dłuta, lutownice, nożyce, obcinacze, pilniki, piły, przecinaki, rozpylacze, siekiery, śrubokręty, świdry, tarki, wiertła, tasaki, młotki,
sprzęt elektroniczny: odbiorniki audio-video, odbiorniki radiowo-telewizyjne, artykuły elektryczne: baterie, bezpieczniki, dzwonki do drzwi, lampy błyskowe, lutownice elektryczne, odkurzacze elektryczne, przełączniki elektryczne, przewody elektryczne, przyciski do dzwonków, puszki
przełącznikowe, wtyczki elektryczne, wyłączniki elektryczne, zamki elektryczne, złącza elektryczne, aparaty fotograficzne, aparaty telefoniczne,
kalkulatory, lornetki, lunety, oprawki do okularów, taśmy magnetyczne,
taśmy video, wagi, taśmy i płyty kompaktowe z nagraną muzyką, artykuły szkolno-biurowe papiernicze: bloki, farby, gumki, kleje, korektory,
linijki, notesy, okładki, piórniki, plastelina, przybory do pisania i malowania, długopisy, flamastry, kredki, ołówki, pędzelki, pisaki, taśma klejąca,
teczki, temperówki, zeszyty, chusteczki higieniczne, folie spożywcze,
informatory, kalendarze, koperty, książki, mapy i plany, naczynia jednorazowe, opakowania papierowe, papeterie, papier śniadaniowy, papier
toaletowy, pocztówki, prasa-gazety i tygodniki, reklamówki i woreczki,
worki na śmieci, torby na mrożonki, woreczki do lodu, woreczki śniadaniowe, transportery na butelki z tworzyw sztucznych i papieru, pojemniki
z tworzyw sztucznych na: pieczywo, ciasto, wyroby mleczarskie, mięso,
drób, warzywa, materiały do uszczelniania: uszczelki do okien, taśmy
uszczelniające, uszczelki, opaski kauczukowe do wieczek słoi, butelki, cukiernice, deski do prasowania, druciaki do szorowania kuchni, dzbanki,
gąbki do celów domowych, grzebienie, kosze na śmieci, miotły, naczynia
kuchenne szklane, naczynia kuchenne metalowe, naczynia kuchenne
z tworzyw sztucznych, naczynia z porcelany i porcelitu, naczynia gliniane
i kamionkowe, naczynia żaroodporne, pojemniki kuchenne, pojemniki do bielizny, rękawice gumowe, słoje, suszarki do bielizny, szczoteczki
do zębów, szczotki do mycia butelek, szczotki do mycia sedesów, szczotki
do rąk, szczotki do włosów, szkło stołowe, ściągaczki do czyszczenia szyb,
termometry, wiadra, nakrycia na stoły-obrusy, ręczniki, serwetki, ściereczki, firanki, koce, kołdry, pościel, tapety z materiału, zasłony, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, haftki, igły, sznurowadła, szpilki, zamki błyskawiczne, zatrzaski, sztuczne kwiaty, wstążki, artykuły zabawkarskie: gry,
zabawki, artykuły sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt wędkarski, gry
komputerowe, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mięso, ryby, jaja, mleko, wyroby z mleka, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone, gotowane, galaretki, konfitury, dżemy, konserwy, pikle, sosy do sałat,

(111) 351001
(220) 2021 10 05
(210) 534758
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	E-DYM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOLDEN JUICE
(540)

(531) 26.13.01, 01.15.15, 27.05.01
(510), (511) 5 Papierosy beztytoniowe do celów medycznych, Wkłady do papierosów beztytoniowych do celów medycznych, Płyny
do napełniania wkładów do papierosów beztytoniowych do celów
medycznych, 34 Papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych,
Papierosy elektroniczne, Wkłady do papierosów elektronicznych,
Płyn do papierosów elektronicznych, 35 Usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży przez Internet
i sprzedaży wysyłkowej: papierosów beztytoniowych, papierosów
elektronicznych oraz akcesoriów do elektronicznych papierosów.
(111) 351002
(220) 2021 10 07
(151) 2022 02 17
(441) 2021 11 02
(732)	GROSZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) groszekPełny zakupów.Pełny radości.

(210) 534956

Nr 20/2022
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zupy i buliony, dania obiadowe, przystawki, żelatyna spożywcza, kawa,
herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, tapioka, sago, namiastki kawy, chleb,
wyroby cukiernicze: czekolady, batony, bombonierki, gumy do żucia,
chałwa, wyroby piekarnicze, miód, syropy, drożdże, proszki do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy, kisiel, budyń, przyprawy, artykuły dla palących:
tytoń, cygara, fajki, papierosy, zapałki, zapalniczki, Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu
nimi, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich.

(111) 351003
(220) 2021 07 16
(210) 531601
(151) 2022 02 18
(441) 2021 08 30
(732) FRYC BARTOSZ BFB, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) esarna
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Olejki mineralne [kosmetyki], 5 Suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze,
Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze],
Olejki lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki
dietetyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych,
Preparaty dietetyczne i odżywcze, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Suplementy żywnościowe, Konopie indyjskie do celów medycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia
w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki naturalne,
olejki mineralne [kosmetyki], suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, olejki do pielęgnacji
skóry [lecznicze], olejki lecznicze, witaminy i preparaty witaminowe,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, preparaty dietetyczne i odżywcze, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, suplementy żywnościowe, konopie indyjskie do celów medycznych.
(111) 351004
(220) 2021 07 16
(210) 531602
(151) 2022 02 18
(441) 2021 08 30
(732) FRYC BARTOSZ BFB, Bytom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) etygrys
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki naturalne, Olejki mineralne [kosmetyki], 5 Suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze], Olejki
lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, Dodatki dietetyczne,
Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane do celów medycznych, Suplementy żywnościowe, Konopie indyjskie
do celów medycznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: kosmetyki, kosmetyki naturalne, olejki mineralne [kosmetyki], suplementy
diety, mineralne suplementy odżywcze, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, olejki
do pielęgnacji skóry [lecznicze], olejki lecznicze, witaminy i preparaty
witaminowe, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, dodatki dietetyczne, dietetyczne środki spożywcze do celów
medycznych, preparaty dietetyczne i odżywcze, dietetyczne preparaty
żywnościowe przystosowane do celów medycznych, suplementy żywnościowe, konopie indyjskie do celów medycznych.
(111) 351005
(220) 2021 07 20
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 18
(732)	GOLDRIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police (PL)

(210) 531783
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ”Zeffir” Cukiernia UKraińska<br />
(540)

(591) biały, czarny, fioletowy, niebieski, jasnoniebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery,
Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi.
(111) 351006
(220) 2021 09 07
(210) 533637
(151) 2022 02 02
(441) 2021 10 18
(732) PODSIEDLIK MARIUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Lady Krasnal
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41
Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne.
(111) 351007
(220) 2021 07 05
(210) 531111
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANAPKA MARYNARZA Z KREMEM MLECZNYM WADOWICE
skawa
(540)

(591) biały, czerwony, niebieski, brązowy, czarny
(531) 02.01.12, 11.03.20, 08.03.01, 08.01.99, 11.01.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, ciastka, ciasta.
(111) 351008
(220) 2021 07 05
(210) 531113
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KANAPKA CLOWNA Z KREMEM ORZECHOWYM WADOWICE
skawa
(540)

(591) biały, czerwony, żółty, pomarańczowy, brązowy, zielony,
niebieski, czarny
(531) 02.01.07, 07.01.20, 05.07.06, 08.01.99, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, ciastka, ciasta.
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(111) 351009
(220) 2021 07 05
(210) 531118
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO SKAWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WADOWICE skawa ELITESSE De Luxe
WAFELKI
W CZEKOLADZIE z kremem kakaowym
(540)

(591) biały, czerwony, brązowy, zielony
(531) 08.01.99, 05.07.06, 26.01.03, 26.03.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, ciastka, ciasta.
(111) 351010
(220) 2021 08 05
(151) 2022 02 18
(441) 2021 11 02
(732) CHOP-CHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) chop chop
(540)

(210) 532382

(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 Optymalizacja stron internetowych, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Usługi
wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, 42 Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi graficzne,
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi
doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Opracowywanie
oprogramowania aplikacji na potrzeby dostarczania treści multimedialnych, Instalacja i dostosowanie na zamówienie aplikacji oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie testowania systemów aplikacyjnych, Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo
projektowe, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Opracowywanie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Opracowywanie, projektowanie i aktualizacja stron głównych, Projektowanie
graficzne, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron
WWW, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla
osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron
internetowych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych

stron internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie stron głównych i witryn internetowych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla
osób trzecich, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron głównych dla osób trzecich, Tworzenie
stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób
trzecich, Tworzenie witryn internetowych, Tworzenie zapisanych
elektronicznie stron internetowych dla usług online i Internetu, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych, Usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, Projektowanie,
tworzenie i programowanie stron internetowych, Aktualizowanie
stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych dla osób
trzecich, Doradztwo w zakresie projektowania stron głównych
i stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem stron internetowych, Doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
Instalowanie stron internetowych w Internecie na rzecz osób trzecich, Kompilacja stron internetowych, Opracowywanie i testowanie
oprogramowania, Opracowywanie i testowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowania, Zarządzanie stronami
internetowymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, Usługi w zakresie projektowania witryn
internetowych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Hosting aplikacji mobilnych.

(111) 351011
(220) 2021 08 03
(210) 532300
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) TRYMBULAK MIROSŁAW ATELIER SMAKU, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRESS YOUR SOUL
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna, hurtowa i przez Internet: środków perfumeryjnych, zapachowych, kosmetyków, świec zapachowych, kadzidełek, środków zapachowych, nagrań na nośnikach
wszystkich rodzajów, wyrobów jubilerskich, biżuterii, drukowanych
publikacji, papeterii, kalendarzy, artykułów papierniczych, książek,
wyrobów ze skóry, waliz i toreb, wyrobów z drewna, korka, trzciny,
wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu oraz imitacji tych surowców lub z tworzyw
sztucznych, mebli, luster, ram i obrazów, obrusów, narzut i zasłon,
wyrobów krawieckich, odzieży, obuwia, nakryć głowy, szali, szalików,
rękawiczek, dodatków do ubrań, produktów spożywczych, przypraw, sosów, produktów piekarniczych oraz cukierniczych, słodyczy,
kawy, herbaty, kakao, czekolady, produktów na bazie zbóż, napojów,
soków, preparatów do napojów, Usługi reklamowe i promocyjne,
Usługi reklamowe i promocyjne gotowych produktów żywnościowych, przypraw, napojów, Projektowanie i realizacja reklam, Projektowanie kampanii reklamowych i promocyjnych, Organizowanie
targów i/lub wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Usługi
w zakresie przygotowywania, tworzenia i realizacji reklam telewizyjnych, radiowych, prasowych, korespondencyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, Usługi
w zakresie przeglądu prasy, Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Uaktualnianie materiału reklamowego, Wypożyczanie materiału reklamowego,
Publikowanie tekstów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Usługi prenumeraty czasopism dla innych osób,
Pokazy towarów, Doradztwo dotyczące organizowania działalności
gospodarczej, Projektowanie i/lub dekoracja wystaw sklepowych,
Doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Usługi agencji eksportowych
i importowych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Pośrednictwo pracy, Usługi w zakresie przeprowadzania i sporządzania opinii i/lub sondaży, Usługi agencji reklamowej,
Projektowanie, wykonywanie i wypożyczanie manekinów do celów
reklamowych i promowania sprzedaży, Badanie rynku, Doradztwo
zawodowe nie związane z edukacją lub kształceniem, 41 Usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, kursów i porad, audycji oraz programów z zakresu sztuki gotowania i kuchni w różnych krajach świata,
posługiwania się przyprawami, Nauka i prowadzenie szkoleń kulinarnych, Produkcja, realizacja i montaż filmów, programów telewizyjnych oraz radiowych, Wypożyczanie filmów, Usługi w zakresie przygotowywania i tworzenia felietonów, reportaży, programów, audycji
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radiowych i telewizyjnych, Pisanie scenariuszy, Usługi studia nagrań,
Publikowanie książek i tekstów, Organizowanie pokazów i wystaw
z zakresu mody oraz wzornictwa przemysłowego, Organizowanie
pokazów i prezentacji różnych gatunków i rodzajów przypraw oraz
gotowych produktów żywnościowych pochodzących z różnych
regionów świata, Pisanie tekstów (innych niż reklamowe), Fotografowanie, usługi w zakresie wystaw i reportaży fotograficznych, Organizowanie i obsługa zjazdów oraz konferencji, Organizowanie
obozów sportowych, Organizowanie konkursów i wystaw o charakterze edukacyjnym i/lub rozrywkowym, Usługi organizowania, realizowania i wystawiania spektakli, Wypożyczanie dekoracji oraz aparatury oświetleniowej do spektakli i/lub do studiów telewizyjnych,
Organizowanie i prowadzenie przyjęć, Usługi agencyjne w zakresie
wynajmowania modeli, Usługi agencyjne w zakresie wynajmowania
artystów i osób do celów rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie konkursów piękności, Usługi w zakresie prowadzenia
zajęć dotyczących regeneracji fizycznej oraz psychicznej metodami
niemedycznymi, Porady w zakresie nauczania i kształcenia, Organizowanie sesji zdjęciowych i planu zdjęciowego, Doradztwo zawodowe związane z edukacją lub kształceniem, 42 Usługi w zakresie
projektowania mody, Projektowanie strojów, biżuterii, wnętrz, dekoracji wnętrz, budynków, opakowań, wzorów przemysłowych i sztuki
użytkowej, Usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, Tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Usługi graficzne, Projektowanie oprogramowania komputerowego.

(111) 351012
(220) 2021 09 03
(210) 533502
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	LEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lipno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LEMAR
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
drabin, rusztowań, wind dekarskich, maszyn budowlanych, 37 Wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Wynajem rusztowań,
Wynajem maszyn budowlanych.
(111) 351013
(220) 2021 09 03
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) SANTISS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AVELLIA
(540)

(210) 533533

(591) zielony, niebieskl
(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 3 Artykuły toaletowe i kosmetyczne, Preparaty i artykuły
higieniczne w postaci środków toaletowych, Chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, w szczególności dla dzieci i niemowląt,
do pielęgnacji dla seniorów, do higieny w tym do higieny intymnej,
do demakijażu, Ściereczki do czyszczenia nasączane detergentami,
w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia mebli, łazienek, płyt
ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb,
ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych
i kamiennych, elementów z metali, Bawełna dla celów kosmetycznych, Wata do celów kosmetycznych, Nawilżany papier toaletowy,
Patyczki kosmetyczne, Patyczki higieniczne dla dzieci, Patyczki
do czyszczenia uszu, Płatki kosmetyczne, Płatki kosmetyczne nawilżane, Płatki do demakijażu, Płatki nawilżane dezodoryzujące, Płatki
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kosmetyczne dla dzieci, Płatki suche peelingujące, Płatki nawilżane
rewitalizujące, Płatki nawilżane do demakijażu oczu, Płatki nawilżane
do zmywania paznokci, Suche ściereczki peelingujące, Chusteczki
dezodorujące i antyperspiracyjne, Chusteczki nawilżane peelingujące, Jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską, Waciki dla
celów kosmetycznych, Płyn do usuwania makijażu, płyn micelarny,
21 Przybory do czyszczenia do użytku w gospodarstwie domowym,
Ściereczki gospodarcze do czyszczenia suche, Szmatki i ściereczki
do czyszczenia, Ściereczki do szorowania, Ściereczki do czyszczenia,
Ściereczki do polerowania, Ściereczki do kurzu, Ściereczki do szyb,
Ściereczki do przecierania okularów, Ściereczki antystatyczne
do użytku domowego, Ściereczki do wycierania i do ścierania kurzu,
Ściereczki ochronne do prasowania, Ściereczki do mycia naczyń,
Ściereczki do mycia garnków, Papierowe ściereczki do polerowania.

(111) 351014
(220) 2021 09 10
(210) 533787
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	GRUDOWSKI PAWEŁ ZAGATTO POLSKA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAGATTO
(510), (511) 18 Dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry,
etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla dzieci, futra, skórzane
pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych,
siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, Plecaki, plecaki
uczniowskie, plecaki wycieczkowe, małe plecaki, plecaki turystyczne, plecaki sportowe, plecaki na kółkach, plecaki dla alpinistów,
plecaki dla wędrowników, plecaki z kółkami, plecaki do noszenia
niemowląt, nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt, Elastyczne
torby na odzież, etui do kart kredytowych, etui, futerały na dokumenty, etui na banknoty, etui na bilety okresowe, etui na karty kredytowe, etui na karty kredytowe (portfele), etui na karty kredytowe
wykonane ze skóry, etui na karty kredytowe z imitacji skóry, futerały
przenośne na dokumenty, kosmetyczki, kuferki na kosmetyki, kuferki
kosmetyczne, etui na laptopa wykonane ze skóry lub imitacji skóry,
futerały na laptopa, 25 Odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, bielizna, kurtki, bluzy, szale,
szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T-shirty, koszule, bluzki, pulowery, rękawiczki, wkładki do butów antypoślizgowe, bezrękawniki,
biustonosze, staniki, majtki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski
do butów, podeszwy do butów, pantofle, drewniaki, klapki, sandały,
getry, kamizelki, kapelusze, czapki, odzież sportowa, stroje i kostiumy do opalania i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
leginsy, marynarki, spodnie, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, skarpetki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, kombinezony, peleryny przeciwdeszczowe.
(111) 351015
(220) 2021 08 27
(210) 533216
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) SZCZEPOCKA EWELINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWA MARKA ROKU ZAUFANIE I BEZPIECZEŃSTWO
(540)

(591) złoty, zielony, żółty
(531) 01.01.05, 24.05.03, 24.09.10, 24.17.08, 27.05.01, 29.01.13,
05.13.01, 26.01.03
(510), (511) 35 Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Pro-

52

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 20/2022

mocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja
sprzedaży, Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Doradztwo w zakresie marketingu, Kampanie marketingowe.

(111) 351016
(220) 2019 06 12
(210) 501030
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732)	AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZOSNEK HARNAŚ
(540)

(591) fioletowy, biały
(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.12, 05.09.21
(510), (511) 29 warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, przetworzone orzechy
i nasiona roślin strączkowych, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne konserwowane, oleje i tłuszcze jadalne, czosnek konserwowy, przeciery warzywne, sałatki warzywne, czosnek [konserwowany], czosnek (konserwowy-), czosnek konfekcjonowany i konserwowany, 30 przyprawy, mieszanki przypraw, preparaty do żywności,
czosnek mielony, czosnek mielony [przyprawa], czosnek w proszku, czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, czosnek
konfekcjonowany, 31 produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna
nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny,
nieprzetworzony czosnek, świeży czosnek, czosnek, świeży, świeży
zielony czosnek, czosnek świeży konfekcjonowany.
(111) 351017
(220) 2019 09 27
(210) 504915
(151) 2022 03 03
(441) 2021 11 02
(732)	ELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COLUMBIAVAC
(510), (511) 7 elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, elektryczne sokowirówki, elektryczne wyciskacze do owoców
do celów gospodarstwa domowego, elektryczne wyciskarki do owoców, elektryczne wyciskarki do owoców i warzyw, wyciskarki soku,
elektryczne sokowirówki, elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, elektryczne otwieracze do puszek, instalacje do centralnego odkurzania, krajalnice do chleba, krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszyny do cienkiego
obierania i cięcia, maszynki do siekania mięsa, maszynki do mięsa [elektryczne], elektryczne maszynki do mielenia mięsa, maszynki do mięsa
[elektryczne] do użytku domowego, maszynki do mielenia mięsa [elektryczne narzędzia] do użytku domowego, krajalnice do chleba [maszyny], krajalnice do mięsa [elektryczne maszyny], elektryczne krajalnice
do mięsa do użytku kuchennego, krajalnice do mięsa [maszyny elektryczne] do użytku domowego, szatkownice do warzyw [maszyny], maszyny do mieszania, maszyny do mycia butelek, maszyny do ostrzenia
ostrzy, maszyny do produkcji masła, maszyny do strzyżenia sierści
u zwierząt, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do wyrabiania
kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny do wytwarzania
past spożywczych, maszyny do wyżymania prania, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne, miksery elektryczne, miksery elektryczne do celów
domowych, blendery elektryczne do celów domowych, miksery elektryczne, miksery [maszyny], miksery [urządzenia kuchenne], młynki
do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, elektryczne młynki do kawy,
młynki do kawy o napędzie innym niż ręczny, elektryczne spieniacze

do mleka, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do pieprzu, inne
niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż ręczne,
młynki domowe elektryczne, elektryczne młynki do pieprzu, młynki
do pieprzu (inne niż ręczne), młynki do pieprzu inne niż o napędzie
ręcznym, noże elektryczne, odkurzacze, pakowarki, pralki, prasownice,
suszarki wirowe [bez podgrzewania], szczotki do odkurzaczy, szczotki
elektryczne, torby do odkurzaczy, ssawki do odkurzaczy, ubijaczki elektryczne do użytku domowego, urządzenia do czyszczenia parowe,
urządzenia do mycia naczyń stołowych, urządzenia do napowietrzania
napojów, urządzenia do tarcia warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, węże do odkurzaczy, filtry przeciwpyłowe do odkurzaczy, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
i piorące, worki i filtry przeciwkurzowe do odkurzaczy, elektryczne
ostrzałki do noży, elektryczne narzędzia do czyszczenia okien zawierające szczotki, pralko-suszarki, wirówki (suszarki), wirówki (suszarki), suszarki wirowe [bez podgrzewania], suszarki wirowe do celów domowych (nieogrzewane), elektryczne mopy parowe, urządzenia
zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, elektryczne urządzenia
czyszczące do użytku domowego, odkurzacze samochodowe, odkurzacze domowe, odkurzacze bezprzewodowe, odkurzacze roboty,
elektryczne odkurzacze ręczne, odkurzacze elektryczne, odkurzacze
na drążku, odkurzacze do czyszczenia powierzchni, elektryczne odkurzacze do dywanów, odkurzacze do celów domowych, odkurzacze
do użytku domowego, odkurzacze elektryczne do pościeli, odkurzacze
do odsysania płynów, elektryczne odkurzacze piorące do dywanów,
odkurzacze elektryczne do użytku domowego, odkurzacze elektryczne i ich części, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg, [odkurzacze], odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, odkurzacze do suchych i mokrych zanieczyszczeń, odkurzacze elektryczne
ręczne z komorami jednorazowego użytku, odkurzacze zasilane bateriami, które można ponownie naładować, maszyny obrotowe do prasowania odzieży, maszyny do prasowania artykułów tekstylnych, uniwersalne wysokociśnieniowe urządzenia do czyszczenia, pompy
wysokociśnieniowe do mycia urządzeń i instalacji, 8 elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, elektryczne karbownice do włosów, nieelektryczne lokówki, elektryczne urządzenia do układania włosów,
elektryczne przyrządy do kręcenia włosów, elektryczne prostownice
do włosów, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki do sera, nieelektryczne, krajarki obsługiwane ręcznie, nieelektryczne krajarki do produktów
spożywczych, rozdrabniacze do warzyw, ręczne rozdrabniacze do warzyw, krajalnice do frytek, krajalnice do owoców, krajalnice chleba [ręcznie obsługiwane], krajalnice do chleba [obsługiwane ręcznie], ręczne
szatkownice kuchenne, zestawy do golenia, elektryczne trymery
do nosa, elektryczne trymery do uszu, elektryczne trymery do włosów,
narzędzia do kształtowania brody, trymery do wąsów i brody, elektryczne maszynki do strzyżenia włosów do użytku osobistego [ręczne],
maszynki do strzyżenia włosów, ręczne maszynki do strzyżenia, ręczne
maszynki do strzyżenia włosów, maszynki do strzyżenia włosów, nieelektryczne, elektryczne maszynki do strzyżenia brody, elektryczne
maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne maszynki do golenia, maszynki do golenia, nieelektryczne, maszynki do golenia [zmniejszające
ryzyko skaleczenia], maszynki do golenia z wibrującym ostrzem, urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], maszynki do strzyżenia dla zwierząt [ręcznie obsługiwane], maszynki do strzyżenia do użytku osobistego [elektryczne i nieelektryczne], elektryczne maszynki
do strzyżenia włosów do użytku osobistego [ręczne], maszynki
do strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, maszynki do strzyżenia psów, pilniki do paznokci, elektryczne, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do manicure, zestawy
do manicure, elektryczne, zestawy do pedicure, narzędzia ręczne
do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, przybory
do manicure i pedicure, przybory do obcinania i usuwania włosów,
elektroniczne pilniki do stóp, elektryczne polerki do paznokci, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, elektryczne urządzenia
polerujące do paznokci, głowice obrotowe do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej skóry, pilniki do stóp, przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka, golarki elektryczne do usuwania kłaczków
z tkanin [przyrządy ręczne], golarki elektryczne do usuwania nitek
z materiałów [przyrządy ręczne], urządzenia elektroniczne do złuszczania martwego naskórka, przyrządy do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia ostrzy, rozdrabniacze do warzyw, ostrzałki do noży, ostrzałki
do noży [narzędzia ręczne], przyrządy do ostrzenia noży, żelazka, elektryczne żelazka parowe, elektryczne żelazka płaskie z regulacją temperatury, 9 urządzenia i przyrządy do ważenia, wagi analizujące masę cia-

Nr 20/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ła, wagi dla niemowląt, wagi łazienkowe, cyfrowe wagi łazienkowe,
elektroniczne wagi do użytku osobistego, elektroniczne wagi do użytku kuchennego, elektryczne urządzenia ważące, przenośne cyfrowe
wagi elektroniczne, wagi elektroniczne, wagi kuchenne, wagi precyzyjne, mówiące wagi, wagi sprężynowe, wagi kontrolne, przyrządy do pomiaru wagi, wagi analizujące masę ciała, wagi do pomiaru tkanki tłuszczowej do użytku domowego, monitorujące urządzenia [elektryczne],
monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne], monitorujące urządzenia [elektryczne], urządzenia monitorujące temperaturę do użytku
domowego, urządzenia monitorujące, inne niż do celów medycznych,
elektroniczne urządzenia monitorujące temperaturę, inne niż do celów
medycznych, cyrkulatory [elektryczne lub elektroniczne podzespoły,
10 urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do monitorowania
tkanki tłuszczowej, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, elektryczne
aparaty do masażu do użytku domowego, elektryczne masażery kosmetyczne, elektryczne masażery kosmetyczne do użytku domowego,
elektryczne przyrządy do masażu, elektryczne urządzenia do masażu
do użytku osobistego, urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do masażu generujące wibracje, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, urządzenia monitorujące oddychanie,
urządzenia monitorujące oddech [medyczne], urządzenia monitorujące temperaturę do użytku medycznego, laktatory dla matek karmiących, 11 czajniki elektryczne, chłodziarki, elektryczne, chłodziarki
do wina, elektryczne, dywany podgrzewane elektrycznie, koce, elektryczne, nie do celów medycznych, elektryczne płyty kuchenne, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne urządzenia do gotowania sous vide, elektryczne zaparzacze do kawy, filtry
do wody pitnej, fontanny czekoladowe, elektryczne, frytownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, instalacje do chłodzenia mleka,
instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, podgrzewacze żywności dla niemowląt, wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, urządzenia do gotowania jajek, urządzenia do gotowania
żywności, fondue [urządzenia do gotowania], elektryczne urządzenia
kuchenne do gotowania, urządzenia do gotowania na parze, elektryczne zaparzacze do herbaty, grille gazowe, grille elektryczne, urządzenia
do grillowania, zapalarki do grilla, elektryczne grille do użytku wewnątrz budynków, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu,
zestawy do raclette (grill stołowy z małymi patelniami), czajniki do herbaty [elektryczne], sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i konserwowania, do żywności i napojów, chłodziarki do mleka, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, chłodziarki do butelek
[urządzenia], elektryczne chłodziarki wina do użytku domowego, elektryczne maszynki do produkcji ucieranych ciastek ryżowych, do celów
domowych, koce elektryczne, instalacje i urządzenia do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, elektryczne koce [łóżka], inne niż do celów medycznych, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, elektryczne poduszki grzewcze, inne niż do celów medycznych,
wolnowary elektryczne, piekarniki elektryczne, elektryczne piekarniki,
piekarniki konwekcyjne, piekarniki stołowe, domowe piekarniki, piekarniki domowe, piekarniki do pizzy, piekarniki [do celów domowych],
piekarniki elektryczne do celów domowych, instalacje do pieczenia,
urządzenia do pieczenia ryb, elektryczne urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do opiekania i pieczenia, elektrycznie podgrzewane
szpikulce do pieczenia, blachy do pieczenia [kuchenny sprzęt elektryczny], elektryczne suszarki do żywności do użytku domowego, suszarki
do żywności, elektryczne suszarki do odzieży, instalacje i urządzenia
do suszenia, wkładane płyty kuchenne, płyty kuchenne [okrągłe], elektryczne płyty opiekające [urządzenia kuchenne], płyty indukcyjne, kuchenki indukcyjne, elektromagnetyczne kuchenki indukcyjne [do użytku domowego], grille do gotowania, elektryczne frytkownice
bezolejowe, frytkownice do użytku domowego [elektryczne], gofrownice, elektryczne opiekacze, opiekacze do mięs, opiekacze do kanapek,
opiekacze do kanapek elektryczne, elektryczne opiekacze do kanapek,
elektryczne tostery z opiekaczem, opiekacze do kanapek na gorąco,
elektryczne opiekacze do kanapek typu panini, agregaty klimatyzacyjne, aparatura do suszenia [odwadniania], instalacje grzewcze, instalacje
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje klimatyzacyjne, osuszacze powietrza, urządzenia
klimatyzacyjne, domowe urządzenia klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], urządzenia klimatyzacyjne
do pomieszczeń mieszkalnych, połączone urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, dmuchawy elektryczne do celów klimatyzacyjnych, przenośne urządzenia do suszenia [suszenie ciepłem], aparaty do suszenia, instalacje do suszenia odzieży [suszenie ciepłem], aparatura do suszenia
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powietrzem, urządzenia elektryczne stosowane w suszeniu, urządzenia
i instalacje do suszenia, klimatyzatory, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), elektryczne klimatyzatory, klimatyzatory pokojowe, przenośne klimatyzatory, induktory powietrza
[klimatyzatory], osuszacze do zastosowania w gospodarstwie domowym, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, elektryczne
osuszacze do twarzy wykorzystujące gorące powietrze, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, filtry powietrza, filtry
do użytku przemysłowego i domowego, filtry kurzu, przeciwpyłowe
filtry cyklonowe, filtry do wody, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania wody, elektrostatyczne filtry powietrza, filtry do klimatyzacji, filtry elektryczne do klimatyzacji, filtry do wody pitnej, filtry
do oczyszczaczy powietrza, filtry do urządzeń wodnych, filtry do systemów chłodniczych, filtry do oczyszczalników wody, filtry do oczyszczania wody, filtry do oczyszczania powietrza, filtry do uzdatniania wody,
filtry do herbaty [urządzenia], kawa (elektryczne filtry do-), elektryczne
filtry do kawy, filtry do kawy elektryczne, filtry powietrza do urządzeń
klimatyzacyjnych, filtry do kranów [akcesoria hydrauliczne], filtry do sanitarnych dystrybutorów wody, filtry powietrza do użytku domowego,
filtry elektrostatyczne do filtrowania wody, filtry do maszyn do wytwarzania lodu, filtry do urządzeń do wytwarzania lodu, filtry tłuszczowe
[części do okapów kuchennych], instalacje i urządzenia do chłodzenia
i zamrażania, filtry do użytku przemysłowego i domowego, domowe
filtry do wody z kranu, urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i odkażania, filtry do urządzeń zaopatrujących w wodę, filtry do okapów do wyciągów powietrznych, filtry do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry do użycia z urządzeniami do ogrzewania, palniki, bojlery
i podgrzewacze, filtry do użytku z urządzeniami do klimatyzacji, filtry
elektryczne do oczyszczania wody [inne niż maszyny], filtry do użytku
przemysłowego i domowego, regulowane, powlekane filtry tłuszczowe z przegrodami [części okapów kuchennych], filtry powietrza [części
maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], elektryczne filtry
do oczyszczania wody przeznaczone do użytku domowego, kuchenki,
kuchenki mikrofalowe, kuchenny (sprzęt-) elektryczny, lampy do kręcenia włosów, lampy do paznokci, lampy elektryczne, lampy gazowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe, nie do celów
medycznych, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny i urządzenia
do wytwarzania lodu, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia LED do suszenia paznokci, urządzenia
do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, ogrzewacze do dłoni
do użytku osobistego, kuchenki elektryczne, maszynki do lodu, urządzenia do przechowywania lodu, kostkarki do lodu do lodówek, chłodziarki do wytwarzania i przechowywania lodu [do użytku domowego], nawilżacze powietrza, elektryczne nawilżacze powietrza do użytku
domowego, nawilżacze powietrza [do celów domowych], instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, urządzenia
nawilżające do użytku wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi, systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), elektryczne nawilżacze,
jonizatory do oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacje do oczyszczania,
odsalania i uzdatniania wody, urządzenia do jonizacji powietrza fryzjerskie suszarki hełmowe, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku
osobistego, parowary elektryczne, parowe sauny do twarzy, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze wody, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, prasowacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, rożen, rożna, suszarki
do prania, elektryczne, suszarki do włosów, szybkowary, elektryczne,
tostery, urządzenia chłodzące, urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia
do ogrzewania, urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub
gazowe, sauny do twarzy, podróżne suszarki do włosów, elektryczne
ręczne suszarki do włosów, elektryczne suszarki do włosów, ręczne suszarki do włosów, ręczne elektryczne suszarki do włosów, stacjonarne
suszarki do włosów, suszarki do włosów [do użytku domowego], suszarki do suszenia włosów za pomocą ciepłego powietrza, suszarki
do włosów do użytku w salonach piękności, automatyczne suszarki
do bielizny, instalacje i urządzenia do suszenia, suszarki parowe, elektryczne suszarki do odzieży, suszarki do ubrań, bębnowe suszarki
do bielizny, bębny obrotowe [suszarki] do prania, suszarki na schłodzone sprężone powietrze, suszarki do bielizny elektryczne [gorące osusza-
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nie], przenośne elektryczne suszarki wykorzystujące ciepłe powietrze,
suszarki bębnowe [do suszenia na gorąco], elektryczne suszarki do prania do użytku domowego, elektryczne suszarki do odzieży do celów
domowych, elektryczne suszarki do zastosowania w praniu [suszenie
ciepłem], elektryczne suszarki do butów do celów gospodarstwa domowego, elektryczne suszarki do obuwia, bezdotykowe suszarki
do rąk, elektryczne suszarki do rąk, elektryczne suszarki do rąk na gorące powietrze, elektryczne suszarki do rąk wykorzystujące ciepłe powietrze, suszarki do rąk z nawiewem ciepłego powietrza, suszarki do rąk
wykorzystujące strumień ciepłego powietrza do suszenia, suszarki
do twarzy wykorzystujące ciepłe powietrze, elektryczne suszarki do naczyń do celów domowych, szybkowary elektryczne (ciśnieniowe-),
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, elektryczne tostery, elektryczne tostery z opiekaczem, tostery do użytku domowego [elektryczne], urządzenia
do opiekania i pieczenia, urządzenia do palenia kawy, urządzenia
do pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia
do prażenia owoców, urządzenia do schładzania wody, urządzenia
do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia do wytwarzania pary,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do robienia jogurtu, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i maszyny do oczyszczania
powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, ekspresy do kawy
(elektryczne-), wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, ekspresy
do kawy espresso, domowe ekspresy do kawy [elektryczne], ekspresy
do palenia ziaren kawy, urządzenia oczyszczające powietrze, wentylatory osiowe, wentylatory eoliczne, wentylatory elektryczne, wentylatory wywiewne, wentylatory stołowe, elektryczne wentylatory okienne,
wentylatory do klimatyzacji, przenośne wentylatory elektryczne, elektryczne wentylatory bezłopatkowe, wentylatory do użytku handlowego, wentylatory do użytku przemysłowego, wentylatory do użytku domowego, systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja,
wentylatory elektryczne [do użytku domowego], grzejniki akumulacyjne, grzejniki segmentowe, grzejniki [kaloryfery], grzejniki gazowe,
grzejniki konwekcyjne, palniki, bojlery i podgrzewacze, grzejniki wentylatorowe, grzejniki elektryczne, grzejniki halogenowe, grzejniki łazienkowe, grzejniki promiennikowe, domowe grzejniki, grzejniki olejowe, palniki, bojlery i podgrzewacze, konwektory [grzejniki], promienne
grzejniki wiatrakowe, grzejniki do pomieszczeń, grzejniki elektryczne
[kaloryfery], grzejniki na podczerwień, elektryczne grzejniki wentylatorowe, przenośne grzejniki elektryczne, elektryczne grzejniki akumulacyjne, grzejniki cieplne do ogrzewania budynków, grzejniki elektryczne
do ogrzewania budynków, grzejniki gazowe do ogrzewania pomieszczeń, grzejniki do pomieszczeń, na gaz propanowy, umieszczone poziomo grzejniki wykorzystujące powietrze tłoczone do ogrzewania
przestrzeni, umieszczone poziomo grzejniki przenośne wykorzystujące
powietrze tłoczone do ogrzewania przestrzeni, generatory pary
do użytku domowego, 21 urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne,
młynki do użytku domowego, ręczne, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], naczynia do mieszania koktajli [shakery], narzędzia do czyszczenia ręczne,
nieelektryczne młynki kuchenne, ekspresy do kawy, nieelektryczne,
nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, szczoteczki do zębów elektryczne, elektryczne urządzenia do usuwania kłaczków, golarki
do ubrań na baterie, przybory kuchenne lub do gospodarstwa domowego, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, elektryczne grzebienie
do włosów, elektryczne i nieelektryczne korkociągi, elektryczne obrotowe szczotki do włosów, dzbanki do kawy nie z metali szlachetnych,
dzbanki do parzenia kawy, nieelektryczne, ekspresy do zaparzania
kawy nieelektryczne, frytownice nieelektryczne, garnki, garnki ceramiczne, garnki ciśnieniowe, garnki ciśnieniowe, nie podgrzewane elektrycznie, garnki do gotowania kuskusu, nieelektryczne, garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], garnki do gotowania ryżu, inne niż
elektryczne, garnki do popcornu na płytę kuchenną, garnki do serwowania potraw, garnki i rondle kuchenne [nieelektryczne], golarki
do ubrań na baterie, grzebienie elektryczne, miksery do żywności [nieelektryczne], miksery domowe nieelektryczne, miksery, nieelektryczne,
do celów domowych [blendery], młynki do kawy, młynki do pieprzu,
młynki do pieprzu, ręczne, młynki do przypraw (nieelektryczne), młynki do soli, młynki do soli i pieprzu, młynki do użytku domowego, ręczne,
młynki nieelektryczne, młynki ręczne do użytku domowego, parowary

nieelektryczne, przenośne chłodziarki do napojów, przenośne chłodziarki, nieelektryczne, dzbanki próżniowe (nieelektryczne-), zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, nieelektryczne dzbanki próżniowe, nieelektryczne wyciskarki do cytryn, nieelektryczne wyciskarki
do soku, nieelektryczne wyciskarki do soku z owoców, sokowirówki
nieelektryczne, młynki do kawy, ręczne młynki do kawy, nieelektryczne
młynki do kawy, spieniacze do mleka nieelektryczne, nieelektryczne
spieniacze mleka do kawy, filtry do kawy, nie z papieru, stanowiące
część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, dozowniki do przypraw,
szczotki złuszczające, przybory do użytku domowego do czyszczenia,
szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, przybory kosmetyczne
i toaletowe, szczotki kąpielowe, szczotki do ubrań, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, szczotki do dywanów, szczotki do sprzątania,
szczotki do włosów, szczotki do zmywania, szczotki do mycia, szczotki
do mycia samochodów, szczotki do szorowania, szczotki do czyszczenia garnków, podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, szczotki
do celów domowych, szczotki do czyszczenia dywanów, szczotki
do stylizacji włosów gorącym powietrzem, elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczotki obrotowo-dźwiękowe do pielęgnacji skóry, szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, szczoteczki
do zębów, artykuły do czyszczenia zębów, szczoteczki do paznokci,
paznokci (szczoteczki do-), szczoteczki do rzęs, szczoteczki do brwi,
szczoteczki do zębów elektryczne, artykuły do czyszczenia zębów,
szczoteczki do oczyszczania skóry, szczoteczki do czyszczenia powierzchni międzyzębowych, artykuły do czyszczenia zębów, urządzenia do mycia zębów i dziąseł przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem, do użytku domowego, przenośne chłodziarki do napojów,
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 35 usługi w zakresie
prowadzenia agencji importowo-eksportowej, usługi marketingowe,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować za pośrednictwem sieci Internetu, w hurtowniach, marketach, sklepach, kiermaszach ze: sprzętem
do użytku domowego elektrycznym i nieelektrycznym, sprzętem
do ogrzewania, do podgrzewania, sprzętem grzejnym, sprzętem
do gotowania do pieczenia, do suszenia, do zamrażania, do chłodzenia,
do prania, do prasowania, do zmywania. do wentylacji, do klimatyzacji,
do nawilżania, do ważenia, do odkurzania, do czyszczenia, z przyrządami i przyborami do golenia, do depilacji, do strzyżenia, do obcinania,
do manicure, do układania włosów, do mycia zębów, ze sprzętem RTV,
z urządzeniami do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku i obrazu, magnetycznymi nośnikami danych, płytami (dyskami), sprzętem
przetwarzającym dane, sprzętem komputerowym, sprzętem telekomunikacyjnym, sprzętem optycznym, sprzętem fotograficznym, usługi
agencji reklamowej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
dystrybucja (rozpowszechniania) materiałów reklamowych (druków,
prospektów, broszur), usługi w zakresie organizowania targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych.

(111) 351018
(220) 2019 11 22
(151) 2022 02 24
(441) 2020 07 27
(732) MATUSZAK MICHAŁ VENUS, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VB VENUS-BEAUTY.PL
(540)

(210) 507061

(591) biały, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowej
sprzętu medycznego, kosmetycznego, rehabilitacyjnego i do odnowy biologicznej oraz akcesoriów, mebli kosmetycznych, odzieży
kosmetycznej i tekstyliów, pośrednictwo handlowe, doradztwo handlowe, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów w celach
handlowych, promocyjnych lub reklamowych, pokazy towarów,
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promocja sprzedaży, zarządzanie siecią punktów usługowych w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej sprzętu medycznego, kosmetycznego i do odnowy biologicznej, reklama i działalność informacyjna i promocyjna dotycząca działalności gospodarczej, doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych, kosmetycznych, odnowy biologicznej i salonu piękności, promowanie działalności gospodarczej,
promocja gospodarcza, usługi konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, doradztwo biznesowe, usługi menedżerskie, 41
szkolenia edukacyjne, szkolenia personelu, szkolenia w dziedzinie
medycyny, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie zabiegów medycznych, rehabilitacyjnych, kosmetycznych i odnowy biologicznej, szkolenia w zakresie obsługi urządzeń medycznych,
kosmetycznych, rehabilitacyjnych i do odnowy biologicznej, szkolenia w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej twarzy i ciała, makijażu,
szkolenia w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych
włosów i skóry głowy, szkolenia w zakresie dermatologii estetycznej
i leczniczej, szkolenia w zakresie pielęgnacji dłoni i stóp, pedicure
i manicure, epilacji i depilacji, 44 usługi doradcze w zakresie sprzętu
medycznego, kosmetycznego, do odnowy biologicznej.

(111) 351019
(220) 2020 12 31
(210) 522758
(151) 2022 03 03
(441) 2021 11 02
(732) WASIL PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Metoda Symetrii Segmentarnych
(510), (511) 41 akredytowane kursy i szkolenia metodą symetrii segmentarnych, kursy i szkolenia lekarzy, fizjoterapeutów, trenerów
medycznych, kursy i szkolenia dla ośrodków rehabilitacji medycznej,
fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, uzdrowisk i innych, 44 tworzenie
indywidualnych leczniczo usprawniających programów treningowych, rehabilitacja medyczna, fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa,
trening medyczny, trening personalny medyczny, medycyna fitness-rehabilitacja medyczna.
(111) 351020
(220) 2021 01 17
(210) 523229
(151) 2022 03 02
(441) 2021 03 01
(732) SIEJKA MONIKA, Bednary-Kolonia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dermawell
(510), (511) 44 Usługi w zakresie kolczykowania ciała (piercing), Tatuowanie, Wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, Wypożyczanie
maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, Wypożyczanie urządzeń do układania włosów,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, z wyłączeniem
usług związanych z leczeniem skóry, Usługi w zakresie ozdabiania
ciała, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne), Analiza kosmetyczna, Depilacja
woskiem, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie), Usługi
doradcze dotyczące kosmetyków, Doradztwo w zakresie urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Elektroliza do celów kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, Salony fryzjerskie,
Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Gabinety pielęgnacji skóry (usługi),
z wyłączeniem usług związanych z leczeniem skóry, Higiena i pielęgnacja urody, z wyłączeniem usług związanych z leczeniem skóry,
Kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne
usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy
na wzrost włosów, Kuracje do włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny
pajączków, Leczenie kosmetyczne grzybicy palców nóg, Manicure,
Usługi męskich salonów fryzjerskich, Mycie włosów szamponem, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, z wyłączeniem usług
związanych z leczeniem skóry, Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, z wyłączeniem usług związanych z leczeniem skóry,
Odbudowa włosów, Ozdabianie ciała, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja
urody, z wyłączeniem usług związanych z leczeniem skóry, Pielęgnacja urody dla ludzi, z wyłączeniem usług związanych z leczeniem
skóry, Salony piękności, z wyłączeniem usług związanych z leczeniem skóry, Ścinanie włosów, Solaria, Stylizacja, układanie włosów,
Usługi w zakresie udostępniania obiektów i sprzętu solariów, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów
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piękności, Usługi wizażystów, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji
urody, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze w zakresie
usuwania zbędnego owłosienia na ciele, Usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, Usługi doradztwa online w zakresie makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu,
Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie
pielęgnacji włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs,
Usługi farbowania włosów, Usługi koloryzacji brwi, Usługi koloryzacji
rzęs, Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi
kosmetycznej pielęgnacji ciała, z wyłączeniem usług związanych z leczeniem skóry, Usługi kręcenia włosów, Usługi kształtowania brwi,
Usługi laserowego usuwania owłosienia, Usługi lecznicze związane
z odrastaniem włosów, Usługi manicure i pedicure, Usługi manicure
świadczone podczas wizyt domowych, Usługi nitkowania brwi, Usługi opalania natryskowego, Usługi opalania natryskowego dla ciała
ludzkiego, Usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych,
Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci, Laserowe usuwanie
tatuaży, Kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, Przekłuwanie ciała, Salony tatuażu, Informacje dotyczące masażu, Masaż,
Masaż gorącymi kamieniami, Masaż i masaż terapeutyczny shiatsu,
Masaż sportowy, Masaż tajski, Masaż tkanek głębokich, Tradycyjny
masaż japoński, Usługi konsultacji związane z masażami, Usługi masażu stóp, Usługi mikrodermabrazji, Usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, Wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń
diagnostycznych, Stomatologia kosmetyczna, Usługi czyszczenia
zębów, Usługi w zakresie wybielania zębów, Wynajem sprzętu do celów medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej..

(111) 351021
(220) 2021 01 22
(210) 523479
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) CARREFOUR, Massy (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JAKOŚĆ Z NATURY LEPIEJ DLA PRODUCENTÓW ŚRODOWISKA
ZWIERZĄT I DLA NAS WSZYSTKICH AT FOR FOOD KONKRETNE
DZIAŁANIA BY JEŚĆ LEPIEJ
(540)

(591) biały, żółty, zielony, niebieski, czerwony, granatowy, czarny
(531) 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.15,
26.01.06, 26.01.16, 06.07.25
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, Galaretki,
dżemy, kompoty, Jaja, Mleko i produkty mleczne, Jadalne oleje i tłuszcze, Masło, Preparaty do celów kulinarnych sporządzone z wszystkich
ww. produktów, Konserwy mięsne i rybne, Składniki do sporządzania
zup, Zupy, Przecier pomidorowy, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Mięso solone, Wyroby wędliniarskie, Skorupiaki, nieżywe, Sery,
Napoje mleczne z przewagą mleka, 30 Kawa, herbata, kakao, kawa
nienaturalna, Ryż, Tapioka i sago, Mąka i produkty zbożowe, Chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, Lody, Cukier, miód, melasa (syropy),
Drożdże, proszek do pieczenia, Sól, Musztarda, Ocet, sosy, Przyprawy,
Lód, Lody jadalne, Makarony, Przyprawy korzenne, Napoje na bazie
kakao, kawy, czekolady i herbaty, Ciastka ryżowe, Czekolada, Dodatki
smakowe w postaci przypraw, Zioła konserwowane jako przyprawy,
Napary nie do celów leczniczych, Napoje kakaowe z mlekiem, Czekolada mleczna, Pizza, Quiche, Kanapki, Ciastka, Ciasta, Suchary, 31
Produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne (niepreparowane i nieprzetworzone), Żywe zwierzęta, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, naturalne
rośliny i kwiaty, Karma dla zwierząt, Słód, Darń naturalna, Żywe skoru-
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piaki, Przynęty dla wędkarzy, żywe, Ziarna, Rośliny, Sadzonki, drzewa,
Owoce cytrusowe, Rośliny suszone dla dekoracji, Pasze dla zwierząt,
32 Piwo, Wody mineralne i gazowane, Napoje owocowe i soki owocowe, Syropy i inne preparaty do sporządzania napojów, Lemoniady,
Nektary owocowe, Napoje gazowane, Aperitify bezalkoholowe.

(111) 351022
(220) 2021 08 16
(210) 532709
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) SOBIK ZAKŁAD PRODUKCYJNY SPÓŁKA JAWNA,
Bielsko-Biała (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Sobik GWARANCJA JAKOŚCI TRADYCYJNE MASŁO POLSKIE
EXTRA Prawdziwy smak masła 83% TŁUSZCZU
(540)

(591) złoty, czerwony, czarny, biały, żółty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 03.04.02, 08.03.03, 08.03.06,
11.01.02, 25.05.02, 26.01.02, 26.01.15, 26.01.18, 26.11.01
(510), (511) 29 Oleje i tłuszcze jadalne, Masło.
(111) 351023
(220) 2021 08 13
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) CHILLWAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 532685

(591) czerwony, niebieski
(531) 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa do pobrania, Nagrania audio, w tym do pobrania, Nagrania cyfrowe, Nagrania dźwiękowe, w tym do pobrania, Nagrania muzyczne, Nagrania
multimedialne, Nagrania muzyczne w postaci płyt, Nagrania wideo,
w tym do pobrania, Nagrania wideo w postaci płyt, Nagrania wideo
z muzyką, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, nagrane,
Mobilne aplikacje, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje
do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, w tym do pobrania, Czasopisma elektroniczne, w tym
do pobrania, Książki audio, w tym do pobrania, Książki elektroniczne,
w tym do pobrania, Publikacje elektroniczne, w tym do pobrania, 18
Walizy, torby podróżne, torby i portfele, Parasole, Parasolki, Torby turystyczne, Torby plażowe, Torby gimnastyczne, Torby sportowe, Torby
uniwersalne, Torby zakupowe, Torby na kółkach, Torby na obuwie, Torby na zakupy na kółkach, Torby na pas i na biodra [nerki], Duże, lekkie
torby sportowe do noszenia na nadgarstku, Walizki biznesowe, Walizki skórzane, Skórzane walizki podróżne, Walizki na kółkach, Nosidełka
kangurki niemowlęce, Nosidełka [plecaki] do noszenia niemowląt,
Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka dla zwierząt [torby], Portmonetki,
Portmonetki skórzane, Portmonetki wielofunkcyjne, Skóra i imitacje

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

(111) 351024
(220) 2021 08 26
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 08
(732) SOBORA JUSTYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Zabiegane.com
(540)

(210) 533186

(591) czarny, czerwony, niebieski, zielony
(531) 01.05.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Usługi w zakresie
targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji
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produktów, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Usługi public relations,
Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Agencja public
relations, Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej
bazie danych, Agencje reklamowe, Usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(111) 351025
(220) 2021 08 31
(210) 533352
(151) 2022 03 02
(441) 2021 11 15
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brześć Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLEiB Passion of Life FARBA PLAMOODPORNA DO WNĘTRZ
SUPERNOVA
(540)

(591) biały, niebieski, granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.05, 01.11.12, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 2 Farby w postaci elastycznych powłok do fasad, Farby
wewnętrzne, Farby zewnętrzne, 19 Beton, Budowlane elementy
z betonu, Cement gotowy do użycia do celów budowlanych, Cementowe pokrycia ochronne, Elementy budowlane prefabrykowane (Niemetalowe-), Elementy budowlane (Niemetalowe-) w postaci
płyt, Elementy budowlane z imitacji drewna, Fugi, Gips [materiał
budowlany], Gotowa mieszanka suchej zaprawy murarskiej, Gotowa
zaprawa, Gotowe betonowe elementy budowlane, Kruszywo, Materiały budowlane niemetalowe, Materiały budowlane (nie z metalu),
Materiały budowlane na bazie wapna, Materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Materiały cementujące, Materiały podłogowe (Niemetalowe-), Mieszanka zaprawy murarskiej, Mieszanki
cementowe, Mieszanki do obrzutek tynkowych do celów konstrukcyjnych, Minerały do użytku w budownictwie, Niemetalowe części
konstrukcyjne do celów budowlanych, Niemetalowe budowlane
elementy fasadowe, Ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, Ogniotrwałe powłoki cementowe, Okładzina tynkowa, Okładziny tynkowe, Panele betonowe, Piasek budowlany, Piasek do użytku
w budownictwie, Podłogi betonowe, Powłoki bitumiczne do użytku
w budownictwie, Preparaty cementujące, Tynk, Tynk gipsowy, Tynk
wykończeniowy wykonany z kolorowej sztucznej żywicy.
(111) 351026
(220) 2021 09 01
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) PERFETTI VAN MELLE S.p.A., Lainate (MI) (IT)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chupa Chups SUPER ŻUJKI
(540)

(591) biały, żółty, czerwony, zielony, czarny
(531) 05.05.20, 27.05.01, 29.01.15

(210) 533410
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(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Guma balonowa, Guma do żucia,
Czekolada, Kawa, Kakao, Cukierki do żucia, Cukierki, Wyroby cukiernicze miętowe, Dropsy, Galaretki (wyroby cukiernicze), Lizaki, Pastylki do ssania, Ciasta, Cukier, Słodycze, Toffi, Lukrecja, Pastylki jako wyroby cukiernicze.

(111) 351027
(220) 2021 09 15
(210) 533944
(151) 2022 03 03
(441) 2021 11 15
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KOT
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, Usługi kulturalne, Organizacja
imprez rozrywkowych, organizacja imprez artystycznych, Organizowanie zabaw i balów, Organizowanie i prowadzenie koncertów,
Organizowanie konkursów rozrywkowych, Organizowanie widowisk
rozrywkowych, Organizowanie widowisk kulturalnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych, rozrywkowych lub edukacyjnych,
Organizowanie i produkcja przedstawień, Wystawianie spektakli
i przedstawień, Usługi klubowe, Usługi klubów rozrywkowych, muzycznych i kulturalnych, Usługi w zakresie pokazów filmowych, Prezentowanie muzyki, Usługi dyskotekowe, Organizowanie konkursów,
seminariów oraz warsztatów kulturalnych lub rozrywkowych, Organizowanie konferencji, sympozjów, organizowanie spotkań towarzyskich i biznesowych, Organizowanie pokazów, wystaw, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, edukacji, rozrywki, 43
Usługi gastronomiczne, Prowadzenie barów, kawiarni i restauracji,
Usługi cateringowe, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 351028
(220) 2021 09 15
(210) 533966
(151) 2022 02 28
(441) 2021 11 02
(732)	AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Gavia Purity
(540)

(531) 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Olejki zapachowe.
(111) 351029
(220) 2021 09 17
(210) 534077
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) POKRYCIA DACHOWE MAGBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGBUD POKRYCIA DACHOWE
(540)

(591) szary
(531) 27.05.01, 29.01.06, 26.11.08
(510), (511) 6 Dachy z metalu na konstrukcje, Metalowe elementy
dachowe, Metalowe panele dachowe, Metalowe płyty dachowe,
Okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów, Metalowe
rynny, Metalowa więźba dachowa, Dachówki metalowe, Pokrycia
dachowe metalowe, Arkusze z blachy, Blacharskie materiały dla bu-
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downictwa, Metalowe gonty, 19 Pokrycia dachowe niemetalowe,
Bituminizowane materiały na pokrycia dachowe, Filcowe pokrycia
dachowe, Polipropylenowe arkusze faliste [pokrycia dachowe], Pokrycia dachowe z gontów, Pokrycia dachowe niemetalowe zawierające baterie słoneczne, Rynny niemetalowe, Rynny deszczowe,
nie z metalu, Deskowanie budowlane, Niemetalowa więźba dachowa, Niemetalowe rynny zsypowe do celów budowlanych, Dachowe
rynny niemetalowe, Krokwie dachowe, Łupki dachowe, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe dachówki,
Bitumiczne powłoki dachowe, Bitumiczne fugi na powłoki dachowe,
Asfaltowe powłoki dachowe, Konstrukcje budowlane niemetalowe,
Niemetalowe konstrukcje pokryć dachów, Niemetalowe konstrukcje
i budynki przenośne, Materiały budowlane niemetalowe, Materiały
budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, Niemetalowe materiały
na pokrycia dachowe, Niemetalowe narożniki ochronne nakładane
na płyty gipsowo-kartonowe [materiały budowlane], Gonty niemetalowe, Gonty drewniane, Gonty bitumiczne, Niemetalowe materiały
budowlane, a zwłaszcza ceramiczne materiały budowlane takie jak:
cegły, pustaki, kostki, płyty, rury i materiały drenażowe, gzymsy, rynny niemetalowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z pokryciami dachowymi oraz budową lub rozbiórką dachów,
Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie
wystaw i prezentacji produktów, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym przez Internet: metalowych rynien, metalowej więźby
dachowej, dachówek metalowych, blachodachówek metalowych,
pokryć dachowych metalowych, metalowych elementów dachowych, metalowych paneli dachowych, metalowych płyt dachowych,
okładzinowych paneli metalowych do pokrywania dachów, arkuszy
z blachy, blacharskich materiałów dla budownictwa, rynien niemetalowych, rynien zsypowych do materiałów budowlanych, rynien
deszczowych, niemetalowej więźby dachowej, deskowania budowlanego, dachówek, dachów-niemetalowych konstrukcji przykryć,
krokwi dachowych, łupków dachowych, pokryć dachowych niemetalowych, niemetalowych drzwi, bram, okien i osłon okiennych,
niemetalowych materiałów i elementów budowlanych i konstrukcyjnych, a zwłaszcza ceramicznych materiałów budowlanych takich jak:
cegły, dachówki, pustaki, kostki, płyty, rury i materiały drenażowe,
gzymsy, rynny niemetalowe, gonty niemetalowe, bitumiczne, Doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług,
37 Budownictwo, Usługi dekarskie, Budowa dachów, Rozbiórka dachów, Demontaż dachówki, Demontaż eternitu, Izolowanie dachów,
Usługi instalacji dachów, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy
i konserwacja, Instalacja pokryć dachowych, Nakładanie powłok
nieprzemakalnych na dachy, Uszczelnienia budynków, Izolacja ścian
wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Instalacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, Naprawa dachów, Konserwacja
dachów, Montaż belkowania dachu, Pokrywanie dachów papą, Ponowna obróbka powierzchni dachów, Konserwacja i naprawa rynien
dachowych, Montaż rynien, Montaż okien, Montaż okien połaciowych, Układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków,
Odśnieżanie, Odśnieżanie dachów.

(111) 351030
(220) 2021 09 20
(210) 534133
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) RM CONSUMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) inkontynencja.eu
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Moczopędne preparaty farmaceutyczne,
Pieluchy dla osób mających problem z nietrzymaniem moczu, Pielu-

chy dla osób nietrzymających moczu lub stolca, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego,
Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu zaburzeń układu
moczowo-płciowego, Preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania zaburzeniom układu płciowo-moczowego, Preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania chorobom układu moczowo-płciowego, Preparaty na drogi moczowe, Preparaty przeciw moczeniu
się, Środki moczopędne do celów detoksykacji, Środki odkażające
drogi moczowe, Celulozowe pieluchy jednorazowe dla dzieci, Celulozowe wkładki do pieluch dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, Jednorazowe majtki do uczenia dzieci korzystania z nocnika [pieluchy],
Jednorazowe majtki z celulozy do utrzymywania pieluch dziecięcych
na miejscu, Jednorazowe majtki z papieru do utrzymywania pieluch
dziecięcych na miejscu, Jednorazowe pieluchomajtki z papieru dla
niemowląt, Jednorazowe pieluchomajtki z celulozy dla niemowląt,
Jednorazowe pieluchomajtki dziecięce, Jednorazowe pieluchy celulozowe dla niemowląt, Jednorazowe pieluchy celulozowe dla dzieci,
Jednorazowe pieluchy dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy dla dorosłych, Jednorazowe pieluchy
do pływania dla dzieci i niemowląt, Jednorazowe pieluchy dziecięce
do pływania, Jednorazowe pieluchy papierowe dla niemowląt, Jednorazowe pieluchy papierowe, Jednorazowe pieluchy papierowe dla małych dzieci, Jednorazowe pieluchy papierowe dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy wykonane
z celulozy dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy wykonane z papieru dla osób niekontrolujących
czynności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy z celulozy dla osób
niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy
z celulozy dla niemowląt, Jednorazowe pieluchy z papieru dla niemowląt, Jednorazowe pieluchy z papieru dla osób niekontrolujących
czynności fizjologicznych, Jednorazowe wkładki celulozowe do pieluch, Jednorazowe wkładki do pieluch dla osób cierpiących na inkontynencję, Jednorazowe wkładki do pieluch dziecięcych, Jednorazowe
wkładki do pieluch, Otulacze do pieluch, Papierowe pieluchy dla niemowląt [jednorazowe], Papierowe wkładki do pieluch dla osób cierpiących na inkontynencję, Dziecięce pielucho-majtki, Pielucho-majtki
dziecięce [pielucho-majtki], Pieluchomajtki dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchomajtki dziecięce, Pieluchy dla dorosłych, Pieluchy dla małych dzieci z papieru, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych,
Pieluchy dla niemowląt papierowe, Pieluchy dla niemowląt [z papieru
lub celulozy], Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchy
dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy, Pieluchy jednorazowe, Pieluchy jednorazowe wykonane z celulozy dla małych dzieci, Pieluchy
jednorazowe z papieru, Pieluchy jednorazowe z papieru dla małych
dzieci, Pieluchy [papier] o trójkątnym kształcie dla niemowląt, Pieluchy
papierowe, Pieluchy papierowe dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchy [pieluszki dziecięce], Pieluchy wykonane z celulozy, Pieluchy z celulozy dla niemowląt, Pieluchy z celulozy [jednorazowe] dla
niemowląt, Dziecięce pieluszki [pieluchy], Profilowane pieluchy celulozowe dla dzieci, Profilowane pieluchy papierowe dla dzieci, Wkładki
papierowe do pieluch, Jednorazowe wkładki dla osób cierpiących
na inkontynencję, Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, Podkładki dla osób cierpiących na inkontynencję, Podpaski dla
osób cierpiących na inkontynencję, Ubrania dla osób cierpiących
na inkontynencję, Wkładki do majtek dla osób cierpiących na inkontynencję, Aerozole chłodzące do celów medycznych, Alkohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Apteczki pierwszej pomocy
sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej pomocy do użytku domowego, Balsamy
do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych, Borowina
do kąpieli, Borowina lecznicza, Cement chirurgiczny, Cement kostny
do celów chirurgicznych, Cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Cement kostny do celów medycznych, Cement kostny
do celów ortopedycznych, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Chromatograficzne kolumny do celów medycznych, Cukier mleczny do celów medycznych [laktoza], Doustne sole nawadniające, Dożylne ciecze
do nawadniania, odżywiania i podawania preparatów farmaceutycznych, Drożdże do celów medycznych, weterynaryjnych lub farmaceutycznych, Enzymy do celów medycznych, Estry celulozy do celów farmaceutycznych, Etery celulozy do celów farmaceutycznych, Feromony,
Gąbki antykoncepcyjne, Gąbki z chemicznymi preparatami antykoncepcyjnymi, Gazy do celów medycznych, Guma do żucia odświeżająca
oddech do celów leczniczych, Kapsułki do celów farmaceutycznych,
Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki na farmaceutyki sprzedawane
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bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne, Kleje
do przymocowywania protez, Kleje medyczne do wiązania ran, Kolagen do celów medycznych, Krople do oczu, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny
po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze
świece do masażu, Lecznicze szampony, Leki przeciwgorączkowe, Lubrykanty do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych, Nasączone chusteczki lecznicze, Mineralne preparaty
spożywcze do celów medycznych, Natłuszczony papier do celów medycznych, Odświeżacze oddechu do celów medycznych, Olej rycynowy jako substancja powlekająca do produktów farmaceutycznych,
Olejek z drzewa sandałowego do celów medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, Olejki do pielęgnacji skóry [lecznicze],
Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Papierosy beztytoniowe do celów medycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pianki antykoncepcyjne, Płynne opatrunki w sprayu, Preparaty
aminokwasowe do celów weterynaryjnych, Preparaty aminokwasowe
do użytku medycznego, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakteryjne do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do użytku medycznego, Preparaty chemiczne do celów
medycznych, Preparaty do irygacji do celów medycznych, Preparaty
do kąpieli, lecznicze, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty do produkcji napojów leczniczych, Preparaty do stosowania
w naturopatii, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty kantarydowe do użytku medycznego, Preparaty lecznicze do pielęgnacji zdrowia, Preparaty lecznicze zawierające glinę, Preparaty medyczne, Preparaty mentolowe do kąpieli parowej dla niemowląt,
Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty paracetamolu
do zastosowania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawania
dożylnego, Preparaty paracetamolu o zmodyfikowanym uwalnianiu,
Preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, Preparaty
rehydratacyjne, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty zawierające pantenol do użytku medycznego, Produkty uboczne z procesu przeróbki ziaren zbóż do celów
medycznych, Proszek perłowy do celów medycznych, Proszek z kory
do użytku medycznego, Proszek z kory do użytku weterynaryjnego,
Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Roztwory soli do irygacji zatok
i nosa, Serum kojące dla skóry [lecznicze], Serum łagodzące do skóry
[lecznicze], Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Sole mineralne do kąpieli, Sole wód mineralnych, Środki
antyporostowe na wody morskie, Środki aktywujące czynność komórkową do celów medycznych, Środki do dostarczania leków w postaci
jadalnych opłatków do owijania farmaceutyków w proszku, Środki hemostatyczne w sztyfcie, Środki na odciski, Środki nawilżające do celów
chirurgicznych, Środki nawilżające do użytku medycznego, Środki
odtoksyczniające z chloru do celów medycznych, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Świece do uszu do celów leczniczych, Świeczki do masażu do celów terapeutycznych, Szampony
lecznicze, Sztyfty łagodzące ból głowy, Tlen do celów medycznych,
Tłuszcze do celów medycznych, Wazelina do celów medycznych lub
weterynaryjnych, Węgiel aktywny do adsorpcji toksyn do celów medycznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, Woda termalna, Woda
utleniona do celów medycznych, Woda źródlana do celów medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Żelatyna do celów medycznych, Żele do masażu do celów medycznych, 10 Medyczne worki
drenażowe do gromadzenia moczu po zabiegu nefrostomii, Naczynia
do badania moczu, Przenośne przyrządy ułatwiające oddawanie moczu przez kobiety, Przybory do użycia przy nietrzymaniu moczu przez
kobiety, Przyrządy do badania moczu do zastosowań medyczno-diagnostycznych, Torebki na mocz, Urządzenia do cewnikowania moczowodów, Worki do celów medycznych służące do przechowywania
próbek moczu, Worki do celów medycznych służące do zbierania próbek moczu, Worki na mocz, Ochraniacze na materace dla osób cierpiących na inkontynencję, Podkładki do łóżek dla osób cierpiących na inkontynencję, Przyrządy dla mężczyzn cierpiących na inkontynencję,
25 Pieluchomajtki [odzież].

(111) 351031
(220) 2021 09 20
(210) 534136
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) RM CONSUMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) Opatrunek SKLEP MEDYCZNY
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 11.07.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne, Celulozowe pieluchy jednorazowe dla dzieci, Celulozowe
wkładki do pieluch dla osób cierpiących na inkontynencję, Chłonne pieluchy celulozowe dla zwierząt domowych, Chłonne pieluchy papierowe dla
zwierząt domowych, Pieluchy dla chorych z brakiem kontroli czynności
fizjologicznych, Jednorazowe majtki do uczenia dzieci korzystania z nocnika [pieluchy], Jednorazowe majtki z celulozy do utrzymywania pieluch
dziecięcych na miejscu, Jednorazowe majtki z papieru do utrzymywania
pieluch dziecięcych na miejscu, Jednorazowe pieluchomajtki z papieru
dla niemowląt, Jednorazowe pieluchomajtki z celulozy dla niemowląt,
Jednorazowe pieluchomajtki dziecięce, Jednorazowe pieluchy celulozowe dla niemowląt, Jednorazowe pieluchy celulozowe dla dzieci, Jednorazowe pieluchy dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy dla dorosłych, Jednorazowe pieluchy dla zwierząt
domowych, Jednorazowe pieluchy do pływania dla dzieci i niemowląt,
Jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, Jednorazowe pieluchy papierowe dla niemowląt, Jednorazowe pieluchy papierowe, Jednorazowe
pieluchy papierowe dla małych dzieci, Jednorazowe pieluchy papierowe
dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy wykonane z celulozy dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy wykonane z papieru dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy z celulozy dla
osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, Jednorazowe pieluchy
z celulozy dla niemowląt, Jednorazowe pieluchy z papieru dla niemowląt,
Jednorazowe pieluchy z papieru dla osób niekontrolujących czynności
fizjologicznych, Jednorazowe wkładki celulozowe do pieluch, Jednorazowe wkładki do pieluch dla osób cierpiących na inkontynencję, Jednorazowe wkładki do pieluch dziecięcych, Jednorazowe wkładki do pieluch,
Otulacze do pieluch, Papierowe pieluchy dla niemowląt [jednorazowe],
Papierowe wkładki do pieluch dla osób cierpiących na inkontynencję,
Dziecięce pielucho-majtki, Pielucho-majtki dziecięce [pielucho-majtki],
Pieluchomajtki dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchomajtki
dziecięce, Pieluchy dla dorosłych, Pieluchy dla małych dzieci z papieru,
Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Pieluchy dla niemowląt papierowe,
Pieluchy dla niemowląt [z papieru lub celulozy], Pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchy dla osób mających problem z nietrzymaniem moczu, Pieluchy dla osób nietrzymających moczu lub stolca, Pieluchy dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy, Pieluchy jednorazowe,
Pieluchy jednorazowe wykonane z celulozy dla małych dzieci, Pieluchy
jednorazowe z papieru, Pieluchy jednorazowe z papieru dla małych dzieci, Pieluchy [papier] o trójkątnym kształcie dla niemowląt, Pieluchy papierowe, Pieluchy papierowe dla osób cierpiących na inkontynencję, Pieluchy [pieluszki dziecięce], Pieluchy wykonane z celulozy, Pieluchy z celulozy
dla niemowląt, Pieluchy z celulozy [jednorazowe] dla niemowląt, Pieluszki
dziecięce [pieluchy], Profilowane pieluchy celulozowe dla dzieci, Profilowane pieluchy papierowe dla dzieci, Wkładki papierowe do pieluch, Jednorazowe wkładki dla osób cierpiących na inkontynencję, Majtki chłonne
dla osób cierpiących na inkontynencję, Podkładki dla osób cierpiących
na inkontynencję, Podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, Ubrania dla osób cierpiących na inkontynencję, Wkładki do majtek dla osób
cierpiących na inkontynencję, Preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób układu moczowo-płciowego, Preparaty farmaceutyczne
stosowane w leczeniu zaburzeń układu moczowo-płciowego, Preparaty
farmaceutyczne stosowane do zapobiegania zaburzeniom układu płciowo-moczowego, Preparaty farmaceutyczne stosowane do zapobiegania
chorobom układu moczowo-płciowego, Preparaty na drogi moczowe,
Preparaty przeciw moczeniu się, Środki moczopędne, Środki moczopędne do celów detoksykacji, Środki odkażające drogi moczowe, Moczopędne preparaty farmaceutyczne, Preparaty i artykuły medyczne, Aerozole
chłodzące do celów medycznych, Alkohol do nacierania, Alkohol leczniczy, Ałun w sztyfcie, Apteczki pierwszej pomocy sprzedawane z wyposażeniem, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki pierwszej
pomocy do użytku domowego, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych, Biologiczne preparaty do celów medycznych,

60

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 20/2022

Borowina do kąpieli, Borowina lecznicza, Butle z tlenem, napełnione,
przeznaczone do celów medycznych, Cement chirurgiczny, Cement kostny do celów chirurgicznych, Cement kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Cement kostny do celów medycznych, Cement kostny
do celów ortopedycznych, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Cukier
mleczny do celów medycznych [laktoza], Dekstryny do użytku farmaceutycznego, Dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, Doustne sole nawadniające, Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania
preparatów farmaceutycznych, Enzymy do celów medycznych, Etery celulozy do celów farmaceutycznych, Estry celulozy do celów farmaceutycznych, Feromony, Gąbki antykoncepcyjne, Gąbki z chemicznymi preparatami antykoncepcyjnymi, Gazy do celów medycznych, Gazy
i mieszaniny gazów do użytku w obrazowaniu medycznym, Guma do żucia odświeżająca oddech do celów leczniczych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki do celów leczniczych, Kapsułki na farmaceutyki
sprzedawane bez zawartości, Kapsułki na lekarstwa, Kleje chirurgiczne,
Kleje do przymocowywania protez, Kleje medyczne do wiązania ran, Kleje medyczne do wiązania tkanek wewnętrznych, Kolagen do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych w zakresie pielęgnacji skóry, Komórki
rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry,
Krople do oczu, Kryształki do celów leczniczych, Lecznicze oliwki dla niemowląt, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze świece do masażu,
Lecznicze szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt domowych, Leki
przeciwgorączkowe, Lubrykanty do celów medycznych, Materiały do chirurgicznych opatrunków gipsowych, Mineralne preparaty spożywcze
do celów medycznych, Nasączone chusteczki lecznicze, Natłuszczony
papier do celów medycznych, Odświeżacze oddechu do celów medycznych, Olejek z drzewa sandałowego do celów medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych, Olej rycynowy jako substancja powlekająca do produktów farmaceutycznych, Olejki do pielęgnacji skóry
[lecznicze], Opłatki do leków do celów farmaceutycznych, Peelingi [preparaty] do użytku medycznego, Pianki antykoncepcyjne, Płynne opatrunki w sprayu, Preparaty aminokwasowe do użytku medycznego, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych, Preparaty bakteryjne
do celów medycznych, Preparaty biochemiczne do użytku medycznego,
Preparaty chemiczne do celów medycznych, Preparaty do irygacji do celów medycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty
do kąpieli, lecznicze, Preparaty do lewatywy, Preparaty do produkcji napojów leczniczych, Preparaty do stosowania w naturopatii, Preparaty enzymatyczne do celów medycznych, Preparaty lecznicze do pielęgnacji
zdrowia, Preparaty lecznicze zawierające glinę, Preparaty medyczne, Preparaty mentolowe do kąpieli parowej dla niemowląt, Preparaty mineralne do celów medycznych, Preparaty paracetamolu do zastosowania doustnego, Preparaty paracetamolu do podawania dożylnego, Preparaty
paracetamolu o zmodyfikowanym uwalnianiu, Preparaty radiofarmaceutyczne do celów diagnostycznych, Preparaty rehydratacyjne, Preparaty
terapeutyczne do kąpieli, Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty
zawierające pantenol do użytku medycznego, Przenośne apteczki pierwszej pomocy, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych,
Roztwory soli do irygacji zatok i nosa, Serum kojące dla skóry [lecznicze],
Serum łagodzące do skóry [lecznicze], Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Sole mineralne do kąpieli, Sole wód
mineralnych, Środki aktywujące czynność komórkową do celów medycznych, Środki antyporostowe na wody morskie, Środki do zwalczania mikrobów, Środki hemostatyczne w sztyfcie, Środki na odciski, Środki nawilżające do celów chirurgicznych, Środki nawilżające
do użytku medycznego, Suplementy wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla rekonwalescentów, Świece do uszu do celów leczniczych, Świeczki do masażu
do celów terapeutycznych, Szampony lecznicze, Tlen do celów medycznych, Wazelina do celów medycznych lub weterynaryjnych, Węgiel aktywny do adsorpcji toksyn do celów medycznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, Woda termalna, Woda źródlana do celów
medycznych, Woda utleniona do celów medycznych, Wody mineralne
do celów medycznych, Wskaźniki radioizotopów do celów terapeutycznych lub diagnostycznych, Żele do masażu do celów medycznych, 10
Ochraniacze na materace dla osób cierpiących na inkontynencję, Podkładki do łóżek dla osób cierpiących na inkontynencję, Przyrządy dla mężczyzn cierpiących na inkontynencję, Torebki na mocz, Worki na mocz,
Worki do celów medycznych służące do zbierania próbek moczu, Worki
do celów medycznych służące do przechowywania próbek moczu, 25
Pieluchomajtki [odzież].

(111) 351032
(220) 2021 09 22
(210) 534225
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) STOWARZYSZENIE ŁĄCKA DROGA OWOCOWA, Łącko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ŁĄCKA ŚLIWOWICA DAJE KRZEPĘ KRASI LICA
(540)

(531) 05.07.14, 05.07.23, 24.03.01, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa). 		
(551) wspólny znak towarowy
(111) 351033
(220) 2021 09 23
(210) 534289
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DTM
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym przez
Internet artykułów: akcesoria do pojazdów, środki chemiczne
do czyszczenia i konserwacji pojazdów lub poszczególnych podzespołów pojazdów, oleje samochodowe i motocyklowe, kosmetyki
samochodowe i motocyklowe, samochodowe odświeżacze powietrza, kosmetyki do pielęgnacji karoserii i szyb, kosmetyki do pielęgnacji felg i opon, kosmetyki rowerowe, płyny samochodowe,
płyny chłodnicze, płyny hamulcowe, płyny do wspomagania, płyny do zawieszenia, płyny do spryskiwaczy, smary, silikony, Środki
do ceramizacji silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego i paliwa, środki zagęszczające olej, dodatki do paliwa, dodatki do oleju,
filtry samochodowe i motocyklowe, Usługi sprzedaży wysyłkowej
i zamawiania online w zakresie akcesoriów do pojazdów, pojazdów
mechanicznych, Obsługa rynków on-line dla umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Usługi wynajmowania powierzchni na cele
reklamowe, Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Publikowanie
tekstów reklamowych, Usługi agencji reklamowych, Badanie rynku,
Usługi w zakresie ogłoszeń, Udostępnianie przestrzeni reklamowej
on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, Organizowanie wystaw
w celach reklamowych lub handlowych, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Promocja sprzedaży, Usługi porównywania cen,
Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na:
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać
się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych
oraz oceny online z tym związane.
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(111) 351034
(220) 2021 09 23
(210) 534290
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) PKB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DBAMTOMAM
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym przez
Internet artykułów: akcesoria do pojazdów, środki chemiczne
do czyszczenia i konserwacji pojazdów lub poszczególnych podzespołów pojazdów, oleje samochodowe i motocyklowe, kosmetyki
samochodowe i motocyklowe, samochodowe odświeżacze powietrza, kosmetyki do pielęgnacji karoserii i szyb, kosmetyki do pielęgnacji felg i opon, kosmetyki rowerowe, płyny samochodowe,
płyny chłodnicze, płyny hamulcowe, płyny do wspomagania, płyny do zawieszenia, płyny do spryskiwaczy, smary, silikony, Środki
do ceramizacji silnika, skrzyni biegów, układu kierowniczego i paliwa, środki zagęszczające olej, dodatki do paliwa, dodatki do oleju,
filtry samochodowe i motocyklowe, Usługi sprzedaży wysyłkowej
i zamawiania online w zakresie akcesoriów do pojazdów, pojazdów
mechanicznych, Obsługa rynków on-line dla umożliwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich, Usługi wynajmowania powierzchni na cele
reklamowe, Wynajmowanie powierzchni reklamowej, Publikowanie
tekstów reklamowych, Usługi agencji reklamowych, Badanie rynku,
Usługi w zakresie ogłoszeń, Udostępnianie przestrzeni reklamowej
on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi w zakresie kolportażu materiałów reklamowych, Usługi
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, Organizowanie wystaw
w celach reklamowych lub handlowych, Reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Promocja sprzedaży, Usługi porównywania cen,
Pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na:
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać
się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji, Usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych
oraz oceny online z tym związane.
(111) 351035
(220) 2021 09 23
(151) 2022 03 02
(441) 2021 11 15
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LIGA MISTRZÓW PLONOWANIA
(540)

(210) 534299
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do użytku w leśnictwie, ogrodnictwie i rolnictwie, Preparaty regulujące wzrost roślin, Środki do wspomagania wzrostu roślin, Biostymulatory, Adiuwanty, Dodatki chemiczne do środków grzybobójczych
i owadobójczych dla roślin, 35 Rozpowszechnianie, dystrybucja materiałów reklamowych, promocyjnych i instruktażowych, Reklama,
Reklamy telewizyjne, Reklamy radiowe, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych publikowanie tekstów sponsorowanych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna w zakresie środków chemicznych ochrony
roślin, nawozów dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, biostymulatorów, Promocja dla osób trzecich, Lojalnościowy
program sprzedaży w zakresie środków chemicznych ochrony roślin, nawozów dla rolnictwa ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa,
biostymulatorów, Organizowanie targów w celach handlowych
i reklamowych, Organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Analizy rynku,
Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń rolniczych, Organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń ustanawiania rekordów, Systematyzacja danych w zakresie bicia rekordów i zarządzanie nimi, Zbieranie
danych statystycznych, Oferowanie gotowych rozwiązań technologii
uprawy roślin rolniczych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych i marketingowych, 41 Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, konferencji, wystaw
i konkursów, Prowadzenie konkursów w Internecie, Organizowanie
i prowadzenie konkursów, loterii, widowisk, imprez sportowych, pokazów rolniczych, Realizacja nagrań audiowizualnych, Realizacja i organizowanie imprez rolniczych, Doradztwo zawodowe, Doradztwo
eksperckie dotyczące technologii uprawy roślin rolniczych, Prezentacja i produkcja nagrań wideo.

(111) 351036
(220) 2021 10 01
(210) 534659
(151) 2022 03 03
(441) 2021 11 15
(732) MAJERCZYK BEATA F.H.U. MAJER, Mszana Dolna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODI
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa.
(111) 351037
(220) 2021 10 01
(210) 534666
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ogorzele (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AŁ
(510), (511) 31 Dodatki do pasz nie do celów leczniczych, pasza, mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa uzupełniająca,
prefiks paszowy.
(111) 351038
(220) 2021 10 01
(210) 534667
(151) 2022 02 17
(441) 2021 11 02
(732) KVAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ogorzele (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ViroRex
(510), (511) 31 Dodatki do pasz nie do celów leczniczych, pasza, mieszanka paszowa dietetyczna, mieszanka paszowa uzupełniająca,
prefiks paszowy.

(591) zielony, jasnozielony, złoty, żółty, czarny, biały
(531) 26.13.25, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01
(510), (511) 1 Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy sadownicze, Nawozy płynne
przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa,
Środki chemiczne ochrony roślin, Chemiczne środki wspomagające

(111) 351039
(220) 2021 10 11
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) KRZYŻANIAK ŁUKASZ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WOLF DRIVER

(210) 535063
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(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.24, 26.04.01, 26.04.15,
26.04.18, 26.04.22, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 39 Transport lądowy osób, Usługi w zakresie transportu
drogowego dla osób, Usługi transportowe.
(111) 351040
(220) 2021 10 12
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732)	GUZIŃSKI ANDRZEJ TOP-KEY, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP-KEY
(540)

(210) 535124

(591) czerwony, szary, ciemnoszary
(531) 02.09.14, 14.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie, Oprogramowanie biznesowe,
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów
internetowych, Kamery do telewizji przemysłowej, Kamery na podczerwień, Kamery termowizyjne, Sieciowe kamery monitorujące
do nadzoru, Alarmy, Alarmy centralne, Serwery internetowe, Programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, 35 Analiza
danych biznesowych, Analiza danych i statystyk dotyczących badań
rynkowych, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, 37 Instalacja kabli do dostępu do Internetu, Aktualizacja komputerowego sprzętu sieciowego
i telekomunikacyjnego.
(111) 351041
(220) 2021 10 10
(210) 535045
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) KSIĄŻEK CLAUDIA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KSIĄŻEK INVESTMENTS
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie, organizacja i administracja w biznesie, prace biurowe (usługi finansowo-monetarne) bankowe usługi
ubezpieczeniowe, usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi
reklamowe, Zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie
działalności handlowej, Prace biurowe: tworzenie i dystrybucja materiałów reklamowych (np. plakatów, druków, broszur, ulotek reklamowych,
materiałów piśmienniczych, prospektów, statutów), materiały reklamowe (uaktualnianie), reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowe, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, usługi w zakresie
rozpowszechniania ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie badania
rynku i opinii publicznej, 36 Działalność finansowa, Działalność monetarna: tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych, działalność
finansowa, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie

obrotu papierami wartościowymi, doradztwo w zakresie funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa
lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, pełnienie funkcji
przedstawiciela funduszy zagranicznych, dystrybucja funduszy inwestycyjnych, inwestowanie na rynku kapitałowym, zarządzanie zbiorczym
portfelem papierów wartościowym na zlecenie, zarządzanie aktywami
na zlecenie, badanie rynku w sektorze finansowo-inwestycyjnym, badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu, usługi w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej,
doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni
użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami,
powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa
mieszkalnego, 37 Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym
usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych,
nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracja
budynków, konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą,
roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burzeniem obiektów,
usługi związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, instalowanie
dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, wynajem
sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie analiza przemysłowa
badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego
usługi kontroli jakości i uwierzytelniania projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, usługi developerskie w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego
i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz
pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, informacja o powyższych usługach, 45 Usługi prawne,
Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia
prywatnej społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnego osób.

(111) 351042
(220) 2021 10 04
(210) 534868
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 02
(732)	GIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GIGA
(540)

(591) szary, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.25, 07.03.11
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(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej budowlanej i handlowej, Usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, Usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą budowlaną i handlową, Usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, Pozyskiwanie i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej budowlanej i handlowej, Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, Promocja
sprzedaży, Organizowanie targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, Usługi w zakresie marketingu i prezentacji, Pokazy towarów i prezentowanie
usług w celach handlowych i reklamowych, Wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, Wycena działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej, Pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej energii
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych i ich produktów pochodnych, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, Usługi
w zakresie wyceny nieruchomości, Wynajmowanie i dzierżawa majątku
nieruchomego, Wynajmowanie powierzchni mieszkalnej, biurowej, handlowej i usługowej, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu
nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi i handlowymi, Zarządzanie
i administrowanie budynkami mieszkalnymi, biurowymi i handlowymi,
Usługi developerskie zawarte w tej klasie, polegające na tworzeniu,
pozyskiwaniu i pośredniczeniu w pozyskiwaniu kapitałów, tworzeniu
wzajemnego funduszu inwestycyjnego, pozyskiwaniu nieruchomości
gruntowych pod inwestycje budowlane i ich sprzedaży, Usługi doradcze
dotyczące inwestycji kapitałowych, Zarządzanie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, 37 Budownictwo, Usługi budowlane, Rozbiórka budynków, Konserwacja i naprawa budynków, Budowa domów wielo-oraz
jednorodzinnych, Budowa obiektów przemysłowych, Budowa obiektów
usługowo-handlowych, Usługi budowlane dotyczące infrastruktury
technicznej, Prace remontowe w zakresie usług budowlanych, Prace
konserwacyjne w zakresie usług budowlanych, Prace wykończeniowe
w zakresie usług budowlanych, Usługi budowlane instalacyjne, Usługi
informacji oraz nadzoru budowlanego, Instalowanie i naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Tynkowanie, Malowanie, wewnętrzne i zewnętrzne, Uszczelnianie budynków, Asfaltowanie, Układanie nawierzchni dróg, Instalowanie i naprawa
urządzeń przeciwwłamaniowych, Usługi generalnego wykonawcy robót budowlanych, Usługi inwestora zastępczego robót budowlanych,
Wynajem sprzętu budowlanego, Instalowanie i naprawa wind, Usługi
doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi doradcze dotyczące
renowacji nieruchomości, Konserwacja nieruchomości, Remont nieruchomości, 42 Projektowanie budynków, Projektowanie centrów magazynowo-produkcyjnych, Projektowanie parków logistycznych, Usługi
architektoniczne, Doradztwo architektoniczne, Usługi dotyczące wykonywania badań technicznych, Opracowywanie projektów technicznych,
Usługi inżynierii technicznej, Usługi wykonywania projektów budowlanych, Planowanie urbanistyczne, Pomiary geodezyjne, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne, Doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz.

(111) 351043
(220) 2021 10 07
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 02
(732) KUBICA DIANA, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SAVVY ED
(540)

(210) 534971
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(510), (511) 9 Urządzenia i nośniki do rejestracji, transmisji i odtwarzania dźwięku oraz obrazu i dźwięku, Magnetyczne i optyczne nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku, Taśmy i kasety magnetofonowe, Kasety video, Taśmy filmowe, Płyty fonograficzne, Kompaktowe
dyski audio-video, Kompaktowe dyski optyczne: w tym płyty CD
i DVD, Wszystkie nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku z nagraniami
materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, Urządzenia i instrumenty
do celów dydaktycznych, Programy i systemy komputerowe do celów szkoleniowych i edukacyjnych, 16 Papier, Książki, Podręczniki,
Katalogi, Broszury, Druki, Publikacje oraz wydawnictwa cykliczne
i okazjonalne, Materiały instruktażowe, szkoleniowe i edukacyjne zawarte w tej klasie, Afisze, Plakaty, Fotografie, Kalendarze, Notatniki,
Okładki, Obwoluty, Teczki i torby z papieru lub tworzyw sztucznych,
Nalepki, Plansze, Reprodukcje graficzne, 41 Świadczenie usług edukacyjnych, Nauczanie bezpośrednie, korespondencyjne oraz internetowe, Świadczenie usług w zakresie organizacji szkoleń i edukacji
oraz udostępniania opracowanych i licencjonowanych programów
nauczania, Udostępnianie opracowanych i licencjonowanych programów nauczania w drodze franczyzy, Usługi szkół językowych w oparciu o specjalistyczne programy nauczania własne i licencjonowane,
w tym metodami bezpośrednimi, korespondencyjnymi i elektronicznymi, Kursy językowe z wykorzystaniem technik relaksacyjnych,
Kursy języków obcych o różnych poziomach zaawansowania, w tym
przygotowujące do egzaminów w standardach międzynarodowych,
Szkolenia podnoszące skuteczność uczenia się i efektywności pracy,
Kursy języków obcych dla dzieci oraz nauki dzieci ortografii, sprawnego czytania, skutecznego notowania, ćwiczenia pamięci i koncentracji, Warsztaty dla rodziców małych dzieci i przyszłych rodziców
oraz pedagogów i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, Przygotowywanie oraz produkcja materiałów szkoleniowych
przez nagrywanie dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwięku, w tym
techniką cyfrową, Publikowanie książek i podręczników, Usługi tłumaczenia, Świadczenie usług w dziedzinie rozrywki.

(111) 351044
(220) 2015 01 20 K
(210) 534965
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 02
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(540) (znak słowny)
(540) IBUDOLOR
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Środki sanitarne do celów medycznych, Preparaty dietetyczne do celów medycznych, żywność dla niemowląt, Plastry, materiały opatrunkowe,
Materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, Środki odkażające, Wszystkie wymienione towary za wyjątkiem produktów
do medycznej opieki stomatologicznej i jamy ustnej.
(111) 351045
(220) 2021 08 10
(151) 2022 02 18
(441) 2021 11 02
(732) SAVENCIA SA, Viroflay (FR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) toska
(540)

(210) 532529

(591) jasnozielony, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.21
(510), (511) 29 Mleko, Ser, Nabiał i substytuty nabiału, Śmietana [produkty mleczarskie], Oleje i tłuszcze jadalne, Masło.

(591) biały, brązowy, niebieski, złoty
(531) 03.01.14, 16.03.13, 27.05.01, 29.01.14

(111) 351046
(220) 2021 08 03
(151) 2022 01 27
(441) 2021 09 20
(732) WRONKA ŁUKASZ, Bobrza (PL);
WRONKA MATEUSZ ELWRON, Maleszowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) elwron

(210) 532296
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(510), (511) 7 Elektronarzędzia, Elektryczne urządzenia do lutowania,
Lutownice elektryczne, Spawarki i lutownice, Zasilacze elektryczne [generatory], 9 Kable elektryczne, Anteny, Ładowarki dla akumulatorów,
Akumulatory elektryczne, Akumulatory niklowo-kadmowe, Baterie, CB
radia, Konwertery sygnałów, Konwertery częstotliwości, Konwertery
antenowe, Mierniki, Piloty do urządzeń elektronicznych, Przetwornice
jednotwornikowe, Przewody elektryczne, Telewizory, Tunery sygnałów, Wtyki przewodów zasilających, Wzmacniacze, Zasilacze sieciowe
[transformatory], Półprzewodniki, Probówki, Przekaźniki elektryczne,
Przewodniki elektryczne, Układy scalone, Tranzystory [elektronika],
Podzespoły elektroniczne, optyczne, Lasery, nie do celów medycznych,
Mikrofony, Głośniki, Obwody drukowane, Obwody scalone, Prostowniki,
Transformatory, Złącza elektryczne, Cewki [induktory], Wtyczki, Gniazdka elektryczne, Oporniki [rezystory], Wskaźniki [elektryczność], Urządzenia pomiarowe, Woltomierze, Diody, Tranzystory, Tyrystory, Bezpieczniki
elektryczne, Bezpieczniki termiczne, Piloty do odbiorników radiowych,
Piloty do sprzętu audiowizualnego, Urządzenia telekomunikacyjne,
Mierniki uniwersalne, Mierniki elektroniczne, Mierniki napięcia, Mierniki
prądu, Cyfrowe mierniki uniwersalne, Urządzenia do monitorowania napięcia, Testery elektryczne [próbniki napięcia], Testery prądu, Prostowniki elektryczne, Banki energii, Kamery wideo, Kamery monitorujące sieć,
Przyłącza, 11 Oprawy oświetleniowe LED, Żarówki oświetleniowe LED,
Instalacje oświetleniowe z diodami elektroluminescencyjnymi [LED],
Urządzenia oświetleniowe LED, Latarki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej,
hurtowej i online urządzeń elektroniki użytkowej, części oraz elementów elektronicznych, lutownic, śrubokrętów i kluczy. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 351047
(220) 2019 06 27
(210) 501587
(151) 2022 04 08
(441) 2019 08 12
(732) BUDOKRUSZ SPÓŁKA AKCYJNA, Odrano Wola (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Silco
(510), (511) 19 dekoracyjne kostki brukowe, dekoracyjne płyty betonowe przeznaczone na tarasy.
(111) 351048
(220) 2021 10 20
(210) 535544
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) REVEST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) niebieski, zielony, żółty
(531) 29.01.13, 26.03.06, 26.03.07
(510), (511) 36 Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem biur
do coworkingu, Wynajem lokali na cele biurowe, Wynajem sal wystawowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży
detalicznej, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi agencji nieruchomości, Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, Usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, Doradztwo w sprawach nieruchomości, Usługi agentów zajmujących się
zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości,
Usługi wyceny nieruchomości, Usługi dzierżawy majątku nieruchomego, Usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, Usługi organizowania finansowania zakupu nieruchomości, Skomputeryzowane
usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, Usługi finansowania
nieruchomości, Usługi wyszukiwania nieruchomości na zlecenie

osób trzecich, Usługi udzielania informacji o powyższych usługach,
43 Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Udostępnianie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal
na zebrania, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Wynajem pomieszczeń
na wystawy, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Wynajem pomieszczeń na uroczystości i przyjęcia towarzyskie, Usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich.

(111) 351049
(220) 2021 10 20
(210) 535548
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) REVEST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WELLCOME OFFICE
(510), (511) 36 Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem biur
do coworkingu, Wynajem lokali na cele biurowe, Wynajem sal wystawowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży
detalicznej, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi agencji nieruchomości, Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, Usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, Doradztwo w sprawach nieruchomości, Usługi agentów zajmujących się
zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości,
Usługi wyceny nieruchomości, Usługi dzierżawy majątku nieruchomego, Usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, Usługi organizowania finansowania zakupu nieruchomości, Skomputeryzowane
usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, Usługi finansowania
nieruchomości, Usługi wyszukiwania nieruchomości na zlecenie
osób trzecich, Usługi udzielania informacji o powyższych usługach,
43 Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Udostępnianie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal
na zebrania, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Wynajem pomieszczeń
na wystawy, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Wynajem pomieszczeń na uroczystości i przyjęcia towarzyskie, Usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich.
(111) 351050
(220) 2021 10 20
(210) 535803
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) REVEST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wellcome office
(540)

(531) 26.03.04, 26.03.07, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 36 Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem biur
do coworkingu, Wynajem lokali na cele biurowe, Wynajem sal wystawowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Dzierżawa i wynajem
pomieszczeń handlowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży
detalicznej, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Usługi agencji nieruchomości, Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości, Usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami, Doradztwo w sprawach nieruchomości, Usługi agentów zajmujących się
zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowaniem nieruchomości,
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Usługi wyceny nieruchomości, Usługi dzierżawy majątku nieruchomego, Usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, Usługi organizowania finansowania zakupu nieruchomości, Skomputeryzowane
usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, Usługi finansowania
nieruchomości, Usługi wyszukiwania nieruchomości na zlecenie
osób trzecich, Usługi udzielania informacji o powyższych usługach,
43 Zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Udostępnianie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal
na zebrania, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Usługi w zakresie zapewniania obiektów na spotkania, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, Wynajem pomieszczeń
na wystawy, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Wynajem pomieszczeń na uroczystości i przyjęcia towarzyskie, Usługi kateringowe w prywatnych salach do spotkań biznesowo-towarzyskich.

(111) 351051
(220) 2021 10 28
(210) 535811
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) SOLAR SOLUTION M. KOZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) iSolarBox
(510), (511) 9 Ładowarki baterii do użytku z telefonami, Ładowarki,
Ładowarki bezprzewodowe, Ładowarki dla akumulatorów, Ładowarki do baterii, Ładowarki do baterii słonecznych, Ładowarki do baterii
do laptopów, Ładowarki do baterii do tabletów, Ładowarki sieciowe,
Ładowarki przenośne, Ładowarki do telefonów komórkowych, Ładowarki do smartfonów, Ładowarki USB, Szybkie ładowarki do urządzeń mobilnych, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii
elektrycznej, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, Fotowoltaiczne moduły słoneczne, Falowniki fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne], Moduły fotowoltaiczne, Komórki fotowoltaiczne, 37 Ładowanie
akumulatorów do pojazdów.
(111) 351052
(220) 2021 10 29
(210) 535873
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732)	EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Nutri FUSION
(540)

(591) zielony, różowy, niebieski, szary, biały, żółty
(531) 01.15.05, 13.01.01, 24.01.10, 24.01.05, 05.03.13, 26.05.08,
26.05.15, 26.05.16, 26.05.22, 27.05.01, 29.01.15
(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.
(111) 351053
(220) 2021 10 29
(210) 535874
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732)	EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL)
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(540) (znak słowny)
(540)	NUTRI FUSION
(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.
(111) 351054
(220) 2021 10 29
(210) 535898
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kamionka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CARLOS
(510), (511) 32 Piwo, Piwo i produkty piwowarskie.
(111) 351055
(220) 2021 10 29
(210) 535869
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Skórkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Speranza
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05, 01.03.02, 01.03.12, 01.03.17,
24.13.02, 24.13.24, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.13, 26.04.16
(510), (511) 25 Odzież, Manipularze [liturgia], Alby liturgiczne, Ornaty.
(111) 351056
(220) 2021 10 29
(210) 535866
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Skórkowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DWUNASTU APOSTOŁÓW WINO MSZALNE
(540)

(591) czerwony, żółty, brązowy, pomarańczowy, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.05, 24.17.07, 01.03.02,
01.03.12, 01.03.17, 11.03.01, 11.03.07, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08,
26.11.10, 25.01.15, 25.01.19, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07,
26.04.12, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.13.01
(510), (511) 33 Wino czerwone, Białe wino, Wino musujące, Wina,
Wina alkoholowe, Napoje na bazie wina, Wina o obniżonej zawartości alkoholu, Wino.
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(111) 351057
(220) 2021 10 29
(210) 535868
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) DĄBROWSKA MAŁGORZATA, Skórkowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SANCTUS JOANNES
(510), (511) 33 Wino czerwone, Białe wino, Wino musujące, Wina,
Wina alkoholowe, Napoje na bazie wina, Wina o obniżonej zawartości alkoholu, Wino.
(111) 351058
(220) 2021 11 02
(210) 535934
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INFORLEX
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy danych,
Zestawy danych, rejestrowane lub do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Czasopisma elektroniczne, E-booki, Elektroniczne bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, Gazety
elektroniczne do pobrania, Interaktywne publikacje elektroniczne,
Książki elektroniczne do pobrania, Pliki graficzne do pobierania,
Pobieralne broszury elektroniczne, Pobieralne nagrania dźwiękowe, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne, do pobrania,
Oprogramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie
i przeszukiwanie baz danych on-line, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 35 Porady w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości,
Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo
z zakresu księgowości, Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, 41 Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, Publikacja broszur, Multimedialne
wydania gazet, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, Multimedialne wydania magazynów, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja
gazet elektronicznych online, Publikacja materiałów edukacyjnych,
Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism
w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów
z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych,
Publikowanie dokumentów, 45 Dostarczanie informacji prawnych,
Kompilacja informacji prawnych, Udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów,
Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych.
(111) 351059
(220) 2021 11 02
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INFORlex KOMPLEKSOWA BAZA WIEDZY
(540)

(210) 535940

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.12, 26.03.23, 26.01.01, 26.01.03, 03.07.17
(510), (511) 9 Elektroniczne bazy danych, Interaktywne bazy danych,
Zestawy danych, rejestrowane lub do pobrania, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Czasopisma elektroniczne, E-booki, Gazety
elektroniczne do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pobieralne
broszury elektroniczne, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie
dla księgowości, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Oprogra-

mowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, Programy
komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, 16 Materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), 35 Porady w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości, Doradztwo
księgowe w zakresie podatków, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące rachunkowości, Doradztwo z zakresu księgowości, Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, 41
Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, Multimedialne wydania gazet, Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych,
Multimedialne wydania magazynów, Pisanie i publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci
elektronicznej w Internecie, Publikowanie dokumentów z dziedziny
szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Publikowanie dokumentów, 45 Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja
informacji prawnych, Udzielanie informacji związanej ze sprawami
prawnymi, Usługi informacji prawnej, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacyjne
w odniesieniu do kwestii prawnych.

(111) 351060
(220) 2021 11 05
(210) 536088
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) KRZYNÓWEK ALICJA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TALENT FLOW
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje
zatrudnienia tymczasowego, Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika,
Biura pośrednictwa pracy, Casting [rekrutacja] wykonawców, Dobór
personelu [dla osób trzecich], Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji
personelu, Dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem,
Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu
określenia struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury płacy
i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Doradztwo w zakresie planowania kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy.
(111) 351061
(220) 2021 08 23
(210) 533012
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) ZIETA PROZESSDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) u
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.04.04, 26.04.05
(510), (511) 12 Pojazdy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Pojazdy kierowane automatycznie, Pojazdy przewożące ładunek, Samobieżny
pojazd elektryczny, Pojazdy przystosowane do celów militarnych,
Pojazdy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, Pojazdy,
Pojazdy autonomiczne, Pojazdy bezzałogowe, Drony, Pojazdy dla
niepełnosprawnych, Autobusy z napędem elektrycznym, Ciągniki
elektryczne [pojazdy], Ciężarówki elektryczne [pojazdy], Furgony
[pojazdy], Elektrycznie napędzane wózki, Elektryczne wózki jezdniowe, Elektryczne skutery jednokołowe, Elektryczne rowery składane,
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Elektryczne motocykle, Monocykle elektryczne, Lekkie ciężarówki,
Pojazdy zdalnie sterowane, Pojazdy trzy lub czterokołowe, Pojazdy
transportowe bez kierowcy, Pojazdy silnikowe bez kierowcy [autonomiczne], Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy na poduszkach powietrznych, Quady, Samochody hybrydowe, Samochody elektryczne zasilane z sieci, Samochody elektryczne z ogniwami
paliwowymi, Samochody elektryczne, Samochody bez kierowcy
[samochody autonomiczne], Samochody autonomiczne, Samochody, Samobalansujące skutery elektryczne, Samobalansujące jednokołowe skutery elektryczne, Rowery wyposażone w silnik, Skutery
niesilnikowe [pojazdy], Skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik lub nie, Skutery [pojazdy], Skomputeryzowane wózki
golfowe wyposażone w silnik, Seryjnie produkowane samochody
hybrydowe, Wózki golfowe wyposażone w silnik, Wózki będące zmotoryzowanymi pojazdami lądowymi, Zasilane elektrycznie pojazdy
mechaniczne, Wózki transportowe platformowe, Części karoserii
do pojazdów, Karoserie do pojazdów lądowych, Ramy do motocykli, Ramy do rowerów, Ramy dwukołowych pojazdów mechanicznych, Ramy pojazdów lądowych, 42 Analizy wykonalności projektu,
Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Doradztwo
w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Doradztwo w zakresie
projektów technologicznych, Opracowywanie produktów, Opracowywanie produktów w zakresie konstrukcji pojazdów i konstrukcji
karoserii, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa przemysłowego, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie produktów, Projektowanie części do pojazdów mechanicznych, Projektowanie części
do pojazdów lądowych, Projektowanie i opracowywanie nowych
technologii na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie
nowych produktów, Projektowanie naukowe i technologiczne, Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie pojazdów oraz
części i elementów pojazdów, Projektowanie pojazdów morskich,
Projektowanie pojazdów mechanicznych, Projektowanie pojazdów
lądowych, Projektowanie platform do przewozu pojazdów, Projektowanie oprzyrządowania do produkcji części do pojazdów lądowych,
Projektowanie samochodów, Projektowanie ramowych konstrukcji
przestrzennych, Projektowanie sztuki komercyjnej, Projektowanie
techniczne i doradztwo, Projektowanie systemów komunikacyjnych,
Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie systemów elektrycznych, Przygotowywanie sprawozdań w odniesieniu
do wzornictwa użytkowego, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania konstrukcji, Usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi projektowania dotyczące tworzenia masek, Usługi
projektowania architektonicznego, Usługi projektowania pojazdów,
Usługi projektowania dotyczące architektury.

(111) 351062
(220) 2021 10 14
(210) 535208
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732) SIEKLUCKI PAWEŁ PS FINANSE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PS FINANSE
(540)

(591) czarny, złoty, biały
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 36 Kredyty handlowe, Kredyty hipoteczne i usługi finansowania, Organizowanie finansów na kredyty hipoteczne.
(111) 351063
(220) 2021 09 29
(210) 534524
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 08
(732) POSKŁADANI.PL A.T.NOWAK SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POSKŁADANI
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(510), (511) 16 Opakowania z papieru, kartonu, opakowania z tektur
falistych, w szczególności: dwuwarstwowych, trzywarstwowych, pięciowarstwowych oraz z mikrofali, opakowania kaszerowane, Kartony
lite, Tekturowe stojaki, Opakowania z tworzyw sztucznych w formie
giętkich taśm z nadrukiem, Folia z tworzywa sztucznego do pakowania, błony z tworzyw sztucznych do paletyzacji samoprzylepne rozciągliwe, taśmy samoprzylepne do celów papierniczych lub użytku
domowego, taśma klejąca, dozowniki taśmy przylepnej, 40 Usługi introligatorskie w szczególności: sztancowanie, kaszerowanie, obróbka
kartonu, papieru i tektury, wykrawanie i sklejanie opakowań kartonowych, nanoszenie wzorów i form plastycznych na opakowaniach,
introligatorstwo, usługi drukarskie, usługi poligraficzne, druk sitowy,
druk offsetowy, 42 Projektowanie opakowań, opracowywanie projektów szaty graficznej nadruku, wzornictwo przemysłowe, Projektowanie, konserwacja i powielanie oprogramowania komputerowego
do projektów konstrukcji opakowań i nadruku, ekspertyzy inżynieryjne i doradztwo specjalistyczne w zakresie procesu pakowania oraz
doboru materiałów opakowaniowych do parku maszynowego.

(111) 351064
(220) 2021 10 01
(210) 534672
(151) 2022 03 03
(441) 2021 11 15
(732) SPARZAK ARKADIUSZ WATER STAR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prime DYSTRYBUTORY WODY
(540)

(591) ciemnoniebieski, błękitny
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Dystrybutory wody, Dystrybutory wody schłodzonej,
oczyszczonej, Filtry do wody pitnej, Jonizatory wody.
(111) 351065
(220) 2021 09 24
(210) 534360
(151) 2022 03 02
(441) 2021 11 15
(732) KĘDZIOR KORNEL, Kochanówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) INDERMO
(510), (511) 8 Narzędzia ręczne do użytku przy kosmetycznych zabiegach pielęgnacyjnych, Przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka, Przyrządy ręczne do złuszczania martwego naskórka,
Urządzenia elektroniczne do złuszczania martwego naskórka, Przybory do manicure i pedicure, 44 Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja urody, Kuracje do włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Nakładanie produktów
kosmetycznych na twarz, Nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, Pielęgnacja urody, Salony piękności, Usługi kosmetyczne,
Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska
typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi fryzjerskie,
Usługi salonów piękności, Usługi spa, Usługi w zakresie laserowego
odmładzania skóry, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie naciągania
skóry za pomocą lasera, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry
głowy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji
owłosienia, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi,
Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi higieniczne dla
ludzi, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało,
twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zdrowotne usługi odnowy
biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi w zakresie usuwania
włosów, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Usługi zabiegów na cellulit.
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(111) 351066
(220) 2021 10 13
(210) 535146
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732)	G-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) g-art
(540)

(591) zielony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe.
(111) 351067
(220) 2021 10 14
(210) 535227
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Strongman
(510), (511) 28 Czerpaki do połowu ryb, haczyki wędkarskie, kołowrotki wędkarskie, linki, żyłki wędkarskie, spławiki do wędkarstwa,
pływaki do wędkarstwa, przynęty stosowane w wędkarstwie-sztuczne, strzelby harpunowe, wabiki dla rybołówstwa, wędki do łowienia,
drobny sprzęt wędkarski.
(111) 351068
(220) 2021 10 25
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) CZARNECKA MARTA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 5 parkiet
(540)

(210) 535617

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 26.11.03, 26.11.09, 26.04.03,
26.04.17, 26.13.25
(510), (511) 37 Układanie parkietów.
(111) 351069
(220) 2021 10 25
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) CZARNECKA MARTA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CYKLINIARZE PARKIECIARZE
(540)

(210) 535618

(591) szary, czarny, biały, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.01.01, 01.01.04, 26.04.03, 26.11.02,

26.11.08, 15.09.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie szlifierek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie szlifierek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie maszyn do obróbki powierzchni, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie maszyn do obróbki powierzchni, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie lakierów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie lakierów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie preparatów
do konserwacji i zabezpieczania drewna, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie preparatów do konserwacji i zabezpieczania drewna, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie środków ściernych i polerskich,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie środków ściernych i polerskich,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie: kleje i preparaty klejące,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie: kleje i preparaty klejące.
(111) 351070
(220) 2021 09 21
(210) 534191
(151) 2022 02 15
(441) 2021 10 25
(732)	ESSENDORA LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e essendora
(540)

(591) zielony, szary
(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, 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 urody, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, 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
koloryzujące 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 [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 [kosmetyki], Kremy do ciała [kosmetyki],
Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki], Kremy na noc [kosmetyki],
Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki],
Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, Maseczki do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane
jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka
do opalania [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki], Olejki
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Olejki do ciała [kosmetyki], Olejki do opalania [kosmetyki], Olejki do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], Olejki mineralne [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Opakowania uzupełniające do dozowników kosmetyków, Papierowe ręczniki do rąk nasączone kosmetykami, Paski do wybielania
zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Pianki [kosmetyki],
Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Płynne kremy [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Podkłady do paznokci [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do wybielania
skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty

Nr 20/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki],
Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Puder w kamieniu
do kompaktów [kosmetyki], Pudry w kamieniu [kosmetyki], Serum
łagodzące dla skóry [kosmetyk], Środki do oczyszczania skóry twarzy
[kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku
jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów
medycznych, Szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Tipsy [kosmetyki], Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Żele nawilżające [kosmetyki],
Żele po opalaniu [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Zmiękczający
środek oczyszczający [kosmetyk], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Balsamy do opalania
[kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], Baza podkładowa
do paznokci [kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, Chusteczki do twarzy nasączane
kosmetykami, Eyelinery [kosmetyki], Kolorowe kosmetyki dla dzieci,
Kolorowe kosmetyki do oczu, Kompaktowe kosmetyki do makijażu,
Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Mydło
do golenia, Mydło do kąpieli, Mydło do skóry, Mydło perfumowane, Mydło pielęgnacyjne, Mydło pod prysznic, 5 Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania
powietrza, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły higieniczne, Preparaty
i artykuły dentystyczne, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Odżywcze suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Mineralne suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Mieszanki do picia
w proszku będące suplementami diety o smaku owocowym, Nośniki
uwalniające substancje czynne w formie powłoczek tabletek ułatwiających uwalnianie suplementów odżywczych, Nośniki uwalniające
substancje czynne w formie rozpuszczalnych warstw ułatwiających
uwalnianie suplementów odżywczych, Probiotyki (suplementy),
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Pyłek pszczeli
stosowany jako suplement diety, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety
dla niemowląt, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, Suplementy
diety do użytku medycznego, Suplementy diety do kontroli cholesterolu, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Suplementy diety
o działaniu kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję
i wytrzymałość, Suplementy diety składające się głównie z magnezu,
Suplementy diety składające się głównie z żelaza, Suplementy diety składające się głównie z wapnia, Suplementy diety składające się
z aminokwasów, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych, Suplementy diety składające się z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety sporządzone
głównie z witamin, Suplementy diety stosowane w poście modyfikowanym, Suplementy diety w płynie.

(111) 351071
(220) 2021 09 22
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Grupa Polsat Plus
(540)

(210) 534231

(531) 26.02.07, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.05
(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie i administrowanie grupą przedsiębiorstw, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, Analizy biznesowe, Rachun-
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kowość, Usługi księgowe, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności gospodarczej, Audyty
działalności gospodarczej, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Audyty w zakresie finansów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Zarządzanie finansowe
przedsiębiorstwami, Zarządzanie finansowe podmiotami w ramach
grupy kapitałowej, Zarządzanie finansowe holdingami, Doradztwo
podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 351072
(220) 2021 09 22
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Grupa Polsat Plus
(540)

(210) 534232

(531) 26.02.07, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.05, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.18
(510), (511) 35 Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie i administrowanie grupą przedsiębiorstw, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Analizy biznesowe,
Rachunkowość, Usługi księgowe, Sporządzanie sprawozdań finansowych, Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności gospodarczej, Audyty działalności gospodarczej, Doradztwo podatkowe
[rachunkowość], Audyty w zakresie finansów, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
36 Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwami, Zarządzanie finansowe podmiotami w ramach grupy kapitałowej, Zarządzanie finansowe holdingami, Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości],
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług.
(111) 351073
(220) 2021 10 05
(210) 534768
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732) PROBIOTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Probiotica
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 351074
(220) 2021 09 27
(210) 534415
(151) 2022 03 02
(441) 2021 11 15
(732) WIĘCEK BOGDAN BUDMAT, Płock (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Przyszłość Dachu
(510), (511) 1 Tworzywa sztuczne w postaci proszków, Tworzywa
sztuczne w postaci granulek, Tworzywa sztuczne w postaci proszków
[do użytku w przemyśle], Cement olejowy [szpachlówka], Tworzywa
sztuczne w postaci surowców, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne
w postaci proszków lub granulek, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne w postaci granulek, Nieprzetworzone tworzywa sztuczne w formie
granulatu, Tworzywa sztuczne w stanie surowym w każdej postaci,
Tworzywa sztuczne z żywic syntetycznych [nieprzetworzone], 6 Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Materiały
metalowe dla budownictwa, Metalowe materiały budowlane, Architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, Architektoniczne produkty metalowe do użytku
w budownictwie, Artykuły metalowe do użytku w budownictwie,
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Budowlane materiały metalowe, Budowlane elementy konstrukcyjne
z metalu, Dekoracyjne profile metalowe, Gotowe elementy budowlane [metalowe], Listwy metalowe, Listwy profilowane metalowe dla
budownictwa, Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Dachówki metalowe, Blachy dachowe, Metalowe materiały dachowe, Metalowe elementy dachowe, Metalowe panele dachowe, Blacha dachowa
z metalu, Panele okładzinowe z metalu do pokryć dachowych, Metalowe modułowe jednostki budowlane, Drut z metali nieszlachetnych,
Rury i rurki metalowe, Stal, Okucia metalowe, Śruby metalowe, Drzwi
metalowe, Ogrodzenia z drutu metalowego, Ogrodzenia metalowe,
Rynny metalowe, Parapety metalowe, Okna metalowe, Okna aluminiowe, Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone,
będące półproduktami, Blacha, Blacha aluminiowa, Blacha do pokrycia dachu z metalu, Blacha (płyty, arkusze) z metalu, Blacha [płyty, arkusze], Materiały blacharskie dla budownictwa, Arkusze stalowe do użytku w budownictwie, Bele stalowe, Konstrukcje stalowe, Modułowe,
prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji, Ocynkowane arkusze
blachy stalowej, Odlewy stalowe [półobrobione], Okucia stalowe, Stalowe materiały budowlane, Kątowniki stalowe do dachów, Konstrukcje
stalowe [budownictwo], Metalowe kątowniki stalowe, Ramy stalowe
do budynków, 17 Materiał z tworzywa sztucznego w postaci wytłaczanej do użytku w produkcji, Materiały izolacyjne z tworzywa sztucznego, Tworzywa sztuczne formowane wtryskowo, Tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, Tworzywa sztuczne
w formie wytłaczanej do użytku w produkcji, Tworzywa sztuczne
w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek, Wytłaczane tworzywa
sztuczne [półprodukty], Wytłaczane tworzywa sztuczne w postaci arkuszy do użytku w produkcji, 19 Piankowe tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, Podsufitki jako tworzywa sztuczne, Przezroczyste
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, Spienione tworzywa
sztuczne do użytku w budownictwie, Niemetalowe obróbki blacharskie dachu, Blacha z tworzyw sztucznych na dachy, 39 Pakowanie
i składowanie towarów, Transport, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem,
Usługi przewozu, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Magazynowanie, Pakowanie, Pakowanie artykułów do transportu, Organizowanie
składowania towarów, Pakowanie towaru, Przechowywanie ładunku
przed przewozem, Składowanie, Składowanie i dostarczanie towarów,
Transport i składowanie, Usługi magazynowe, Usługi opakowywania
i pakowania, Usługi pakowania, Usługi składowania towarów, 40 Antykorozyjna obróbka części metalowych, Chromowanie, Chromowanie galwaniczne artykułów metalowych, Chromowanie galwaniczne
przedmiotów metalowych, Chromowanie twarde i niklowanie twarde
powierzchni metali, Chromowanie twarde powierzchni metalowych,
Cięcie metalu, Cięcie stali, Kształtowanie elementów metalowych,
Kucie metali, Metalizacja, Nakładanie powłok odpornych na zużycie
na metale i tworzywa sztuczne, Obróbka metali, Obróbka materiałów
z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych,
Obróbka metalu [emaliowanie], Obróbka metalu [kształtowanie], Obróbka metalu [kucie], Obróbka metalu [wytłaczanie], Obróbka metalu
[tłoczenie], Obróbka metalu [odpuszczanie].

(111) 351075
(220) 2021 10 12
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) KRÓL GRZEGORZ, Będzin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PW PASEK
(540)

(210) 535125

(591) czerwony, czarny, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.04, 27.05.17
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Metalowe drzwi, bra-

my, okna i osłony okienne, Drobne wyroby metalowe, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami,
Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, konserwacja i naprawa
sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalowanie, konserwacja i naprawa
systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Konserwacja i naprawa budynków, Budowa i konserwacja rurociągów, Budowa
zakładów przemysłowych, Budowanie konstrukcji żelbetowych przy
wykorzystaniu szalunków przesuwnych i wznoszących, Ciesielstwo,
Instalacja izolacji rur, Instalacja gazociągów i wodociągów, Instalacja
gazociągów, Instalacja elektrycznego ogrzewania towarzyszącego,
Instalacja pokryć dachowych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja przewodów wodociągowych, Instalacja rurociągów
lądowych, Instalacja rurociągów przemysłowych, Instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, Instalacja
sprzętu do automatyki budynkowej, Instalacja systemów do zbierania wody deszczowej, Instalacja systemów do odprowadzania wody
deszczowej, Instalacja systemów do gromadzenia wody deszczowej,
Instalacja systemów gaszenia pożaru, Instalacja systemów ochrony
przed piorunami, Instalacja systemów odprowadzania ciepła, Instalacja systemów ochrony środowiska, Instalacja systemów oświetleniowych, Instalacja systemów oświetlenia elektrycznego i systemów
elektroenergetycznych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wyciągowych dymu, Instalacja urządzeń
do chłodzenia, Instalacja urządzeń elektrycznych, Instalacja urządzeń
oświetleniowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja uziemienia elektrycznego, Instalacja zbiorników na wodę deszczową, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalowanie urządzeń sanitarnych,
Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Instalowanie
wewnętrznych ścianek działowych, Instalowanie wewnętrznych
ścianek działowych w budynkach, Instalowanie wykładzin rurowych
w przejściach, Instalowanie wyposażenia budynków, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego
i konserwacyjnego, Instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej,
Instalacja konstrukcji tymczasowych na wystawy handlowe, Instalacja
maszyn, Instalacja maszyn przemysłowych, Instalacja narzędzi na placach budowy, Instalacja odgromników, Instalacja ogniw i modułów
fotowoltaicznych, Instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej, Instalacja przemysłowych przewodów grzejnych, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Instalacja rur okładzinowych, przewodów rurowych i przewodów wiertniczych w szybach naftowych,
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 szamb, Instalacja urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, Instalowanie generatorów prądu, Instalowanie i konserwacja systemów nawadniających, Instalowanie gotowych elementów
konstrukcyjnych, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych,
Instalowanie powłok ognioodpornych, Instalowanie rynien, Izolacja
rur, Izolacja rurociągów, Izolowanie rurociągów, 39 Pakowanie i składowanie towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów, Transport, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem,
42 Usługi w zakresie projektowania, Analizy wykonalności projektu,
Usługi artystów grafików, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Projektowanie konstrukcyjne, Oceny techniczne związane
z projektowaniem, Usługi projektowania, Doradztwo projektowe,
Doradztwo w dziedzinie automatyzacji biura i miejsca pracy, Doradztwo w zakresie projektów technologicznych, Doradztwo w zakresie
projektowania konstrukcyjnego, Planowanie i projektowanie osiedli
mieszkaniowych, Planowanie [projektowanie] biurowców wielopiętrowych, Projektowanie budowlane, Projektowanie budynków.

(111) 351076
(220) 2021 10 14
(210) 535207
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732) DNP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Polanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HAU GOOD
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(540)

(531) 03.06.01, 03.06.03, 03.06.25, 27.05.01
(510), (511) 9 Nagrania audio, wideo i audiowizualne, Oprogramowanie
komputerowe i publikacje w formie elektronicznej, dostarczane drogą
elektroniczną z baz danych lub z zasobów udostępnianych w Internecie
(w tym ze stron internetowych), Publikacje pobierane z Internetu, Publikacje elektroniczne, Magnetyczne i optyczne nośniki danych, smycze
do okularów, Elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt, Kamizelki ratunkowe dla zwierząt, Elektroniczne podajniki karmy i napojów dla zwierząt, Okulary i odzież ochronna (chroniąca przed urazami i wypadkami),
31 Napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, karma dla zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karma
dla psów biorących udział w gonitwach, jadalne smakołyki dla zwierząt,
jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla
zwierząt, pasze mięsne w puszce dla młodych zwierząt, 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych,
prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych
do komputerowych baz danych, reklama ze pośrednictwem sieci komputerowych, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych
lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez
terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów
telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci
telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługi prowadzenia
portali internetowych w zakresie rozpowszechniania wiadomości i aktualności, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, zarządzania kontami abonentów, zapewnianie dostępu do portali internetowych,
usługi zapewniania dostępu do forów internetowych.
(111) 351077
(220) 2021 10 14
(210) 535209
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) DOM 3E REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM3E REALIZACJE
(540)

(591) ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.06
(510), (511) 35 Reklama budynków, domów, konstrukcji budowlanych, 36 Prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi deweloperskie
polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali i domów, Sprzedaż
budynków, domów, konstrukcji budowlanych, 37 Usługi w zakresie:
budownictwa oraz prowadzenia działalności deweloperskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych, usług wykończeniowych,
budowa lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 Projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projek-
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towanie instalacji budowlanych, projektowanie ogólnobudowlane,
obsługa inżynierska kontraktów budowlanych.

(111) 351078
(220) 2021 10 14
(210) 535210
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) POLNIK PIOTR, Marklowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOZYT
(510), (511) 1 Biostymulatory roślin, Biostymulatory stanowiące preparaty odżywcze dla roślin, Dodatki glebowe, Dodatki glebowe [nawożenie],
Kompost organiczny, Komposty do podłóż hodowlanych do ogrodnictwa, Materiały poprawiające kondycję gleby, Materiały włókniste do użytku jako nawóz, Materiały włókniste do użytku jako środki uzdatniające
glebę, Mineralne preparaty do użyźniania gleby, Mulcz do wzbogacania
gleby [nawóz], Mulcz do wzbogacania gleby do użytku w ogrodnictwie,
Mulcz do wzbogacania gleby do użytku w rolnictwie, Naturalne i syntetyczne czynniki wspomagające wzrost roślin, Nawozy biologiczne, Nawozy biologiczne stosowane do uzdatniania gleby, Nawozy naturalne, Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników dla ogrodnictwa, Nawozy
organiczne, Nawozy z dużą ilością substancji odżywczych, Nawozy złożone, Niechemiczne bionawozy, Preparaty do nawożenia gleby, Preparaty
do regulacji wzrostu roślin, Preparaty do wzmacniania roślin, Preparaty
odżywcze dla roślin, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Preparaty z mikroelementów dla roślin, Środki do uzdatniania gleby do kontroli
wzrostu produktów ogrodniczych, Środki do uzdatniania gleby do kontroli wzrostu produktów rolnych, Środki do uzdatniania gleby do zwiększania wzrostu produktów ogrodowych, Środki do uzdatniania gleby
do zwiększania wzrostu produktów rolnych, Substancje do pobudzania
wzrostu roślin, Substancje do poprawy stanu gleby, Substancje do regulacji wzrostu roślin, Substancje do stabilizowania ziemi.
(111) 351079
(220) 2021 10 14
(210) 535231
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) SHOES FOR FUN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SLIPPERS FAMILY HAND MADE SHOES
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 25 Odzież, Obuwie dla dzieci, Obuwie męskie, damskie
i młodzieżowe, Pantofle domowe, Kapcie, Kalosze, Drewniaki, Baletki, Obuwie tekstylne i z tworzyw sztucznych, Obuwie sportowe, 28
Gry i zabawki dla dzieci ujęte w tej klasie, 35 Reklama, Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, Usługi sprzedaży internetowej w zakresie obuwia, odzieży dla dzieci oraz gier i zabawek.
(111) 351080
(220) 2021 10 14
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) DUDA PIOTR PERFUMY ANGEL, Olkusz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AngeLove
(540)

(531) 01.07.06, 01.01.03, 04.01.03, 27.05.01

(210) 535232
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(510), (511) 3 Perfumy, środki perfumeryjne i dezodoranty, Preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji i higieny twarzy, ciała i włosów, Mydła,
żele pod prysznic, płyny do kąpieli, środki do pielęgnacji jamy ustnej,
środki do aromatyzacji pomieszczeń.

(111) 351081
(220) 2021 10 14
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) BUJARSKA-CISZEK JOANNA, Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1704 NAKOMIADY PAŁAC MANUFAKTURA
(540)

(210) 535236

(531) 24.09.02, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 21 Porcelana ozdobna, Statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, Porcelana, 43 Usługi hotelowe, Usługi
hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Hotelowe usługi kateringowe, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, Pensjonaty, domy gościnne, Biura zakwaterowania
[hotele, pensjonaty], Restauracje dla turystów, Restauracje serwujące
wykwintne artykuły spożywcze, Restauracje z grillem.
(111) 351082
(220) 2021 10 22
(210) 535552
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) BIELASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koźmin Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HygiePuff
(510), (511) 34 Filtry do fajek, Filtry do tytoniu, Filtry do cygar, Filtry do papierosów, Pojemniczki na tytoń, Młynki do tytoniu, Papier
higroskopijny do tytoniu, Elektroniczne fajki do tytoniu, Pojemniki
na tytoń i humidory, Fajki do palenia tytoniu, Urządzenia do podgrzewania tytoniu w celu wdychania, Urządzenia do podgrzewania
substytutów tytoniu w celu wdychania, Urządzenia do gaszenia palących się papierosów i cygar oraz palących się patyczków tytoniowych, Bibułki papierosowe, Bloczki bibułki papierosowej, Popielniczki dla palaczy.
(111) 351083
(220) 2021 10 22
(210) 535560
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) ZAZUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZAZUMI
(510), (511) 41 Edukacja, Edukacja [nauczanie], Edukacja językowa,
Nauczanie, Korepetycje, Kształcenie.
(111) 351084
(220) 2021 10 22
(210) 535573
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732)	AMBRO EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przykona (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kangurek
(510), (511) 39 Usługi rozładunku towarów, Usługi kurierskie [wiadomości lub towary], Transport, Składowanie towarów, Spedycja, Przewóz samochodami ciężarowymi, Dostawa towarów, Dostarczanie
paczek, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie.
(111) 351085
(151) 2022 03 01

(220) 2021 10 22
(441) 2021 11 15

(210) 535584

(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GRUPA ŻABKA
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów, Oprogramowanie do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem, Oprogramowanie do dokonywania zakupów, Oprogramowanie
do zarządzania programami lojalnościowymi, Oprogramowanie logistyczne, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
nauki, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice
syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym,
mieszanki gaśnicze i przeciwpożarowe, preparaty do hartowania i lutowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów:
substancje do garbowania skór zwierzęcych, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, kity i inne pasty do wypełniania, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: kompost, nawozy, preparaty biologiczne do użytku w przemyśle i nauce, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, koloranty,
barwniki, tusze do drukowania, znakowania i rytowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: żywice naturalne
w stanie surowym, metale w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: preparaty do pielęgnacji zwierząt, wosk krawiecki i szewski, środki ścierne
i polerskie, sztuczne rzęsy, oleje i smary przemysłowe, wosk, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, energia
elektryczna, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: produkty farmaceutyczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub
weterynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, preparaty dietetyczne, preparaty i artykuły
dentystyczne oraz lecznicze, środki do czyszczenia zębów, preparaty
i artykuły higieniczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: metale nieszlachetne i ich stopy, rudy, materiały metalowe do celów budowlanych, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: drobne wyroby metalowe, pojemniki metalowe do przechowywania lub transportu,
kasy pancerne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących
towarów: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, drobne wyroby metalowe, metalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: statuetki
i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: metalowe pojemniki i artykuły
do transportu i pakowania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, pompy, kompresory
i dmuchawy, roboty przemysłowe, generatory elektryczności, urządzenia do przenoszenia i transportu, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, obrabiarki,
narzędzia napędzane silnikowo, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), narzędzia rolnicze, inne niż narzędzia ręczne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących
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towarów: inkubatory do jaj, automaty sprzedające, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), sztućce, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej następujących towarów: broń boczna, z wyjątkiem broni
palnej, ostrza (maszynki do golenia), ręczne przybory higieniczne
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, broń sieczna i obuchowa,
sztućce i przybory do przygotowywania żywności będące nożami kuchennymi, przyborami do cięcia i mielenia, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej następujących towarów: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji,
podnośniki, narzędzia ręczne do użytku w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy naukowe, badawcze, nawigacyjne, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, audiowizualne, optyczne,
wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, reprodukcji lub przetwarzania dźwięku, obrazu lub
danych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: nagrane media i media do pobrania, oprogramowanie komputerowe, czyste cyfrowe lub analogowe media do nagrywania i przechowywania danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety, kasy rejestrujące, urządzenia liczące, komputery
i peryferyjne urządzenia komputerowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: skafandry dla nurków, maski do nurkowania, zatyczki do uszu do nurkowania, zaciski do nosa dla nurków
i pływaków, rękawice dla nurków, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia do gaszenia ognia, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: utrwalone na nośnikach informacje
i dane, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki
i kontrolery, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, pedały wah wah (kaczki), Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: telefony, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia
i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały
do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia terapeutyczne i wspomagające przystosowane dla osób niepełnosprawnych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia do masażu, urządzenia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami,
urządzenia, przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną,
urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, aparaty do ochrony słuchu, artykuły do karmienia i smoczki, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: meble i pościel
do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów, odzież medyczna, protezy i sztuczne implanty, artykuły ortopedyczne i przyrządy
ułatwiające poruszanie się, artykuły antykoncepcyjne, gadżety erotyczne, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia i instalacje
do oświetlania, ogrzewania, chłodzenia, wytwarzania pary, gotowania,
suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz do celów sanitarnych,
przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: urządzenia
do opalania się, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, kominki, filtry do użytku
przemysłowego i domowego, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej
następujących towarów: instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, instalacje i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: akcesoria
zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, instalacje
jądrowe, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
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i oczyszczania powietrza, zapalniczki i zapalarki, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: pojazdy i środki transportu, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
wodzie, części i akcesoria do pojazdów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: metale szlachetne, ich stopy, wyroby
jubilerskie, kamienie szlachetne i półszlachetne, perły oraz ich imitacje,
przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, pudełka
na biżuterię i pudełka na zegarki, kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, monety, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: instrumenty muzyczne, statywy do nut i stojaki
do instrumentów muzycznych, batuty dyrygenckie, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: papier i karton, druki,
materiały introligatorskie, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe,
z wyjątkiem mebli, kleje do celów biurowych lub domowych, materiały
do rysowania i materiały dla artystów, pędzle do malowania, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: materiały
szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych
do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów:
dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne,
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów:
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
następujących towarów: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, spinacze do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów:
książki, komiksy, nagrane oprogramowanie gier komputerowych, kody
do gier, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, karty podarunkowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: nieprzetworzone i półprzetworzone kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika
i imitacje tych materiałów, tworzywa sztuczne i żywice w wytłoczonej
formie do użytku w produkcji, materiały uszczelniające, wypełniające
i izolacyjne, elastyczne rury, rurki i przewody giętkie, niemetalowe,
plomby, uszczelki i wypełnienia, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce, walizy, torby podróżne,
torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, parasolki i parasole, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, obroże, smycze i ubrania
dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących
towarów: kijki marszowe i trekkingowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: materiały niemetalowe, do użytku
w budownictwie, rury sztywne, niemetalowe, do użytku w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne, niemetalowe, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: pomniki niemetalowe, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
kamień, beton i marmur, meble i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, lustra, ramki obrazów, pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub macica perłowa, muszle, pianka morska, żółty bursztyn, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: budy, kojce
i legowiska dla zwierząt domowych, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: kosze niemetalowe, beczki i beczułki
niemetalowe, trumny i urny pogrzebowe, skrzynki na listy niemetalowe, zamknięcia do pojemników niemetalowe, skrzynie kratowe i palety,
niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących
towarów: manekiny, manekiny krawiecki, drabiny i ruchome schody
niemetalowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących
towarów: przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, przybory kuchenne i zastawa stołowa z wyjątkiem widelców, noży
i łyżek, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: nieprzetworzone lub
półprzetworzone szkło, z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, tera-
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kota lub szkło, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktem, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących
towarów: artykuły ogrodnicze, przybory do użytku domowego
do czyszczenia, szczotki i materiały do wytwarzania szczotek, zastawa
stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, przybory kosmetyczne i toaletowe, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów:
artykuły dla zwierząt, artykuły do pielęgnacji odzieży i obuwia, liny
i sznury, sieci, namioty i plandeki, markizy z materiałów tekstylnych lub
syntetycznych, żagle, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: torby do transportu i przechowywania materiałów luzem, materiały na obicia, do wyściełania i wypełniania, z wyjątkiem papieru, tektury, gumy lub tworzyw sztucznych, nieprzetworzone
tekstylne materiały włókiennicze i ich zamienniki, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i imitacje tekstyliów, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej następujących towarów: bielizna stołowa i pościelowa, zasłony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, tkaniny, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, koronki, sploty i hafty oraz wstążki i kokardy
pasmanteryjne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących
towarów: guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, Usługi
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: ozdoby
do włosów, sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej następujących towarów: sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki (nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków), igły i szpilki entomologiczne, dywany, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej następujących towarów: chodniki (kilimy), maty i słomianki,
linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie ścienne, nietekstylne, pokrycia ścian i sufitów, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: gry, zabawki i przedmioty do zabawy,
sprzęt do gier wideo, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej następujących towarów: artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe,
artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne i sztuczne choinki, wyposażenie placów zabaw i wesołych miasteczek, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane
owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: jaja, mleko, ser, masło, jogurt
i inne produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, mięso i wędliny, ryby,
owoce morza i mięczaki, nieżywe, nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie
i produkty z jaj, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących
towarów: oleje i tłuszcze jadalne, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne i sztuczne osłonki
do kiełbas, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna i namiastki tych towarów, ryż, makaron i kluski, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, lody, sorbety i inne jadalne lody, cukier, miód, melasa (syropy), Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, następujących towarów: drożdże, proszek do pieczenia, sól,
przyprawy, przyprawy korzenne, zioła suszone, ocet, sosy i inne przyprawy, lód (zamrożona woda), dodatki smakowe, wypieki, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, lód,
lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, następujących towarów: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze, leśne i z zakresu akwakultury, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa,
świeże zioła, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących
towarów: naturalne rośliny i kwiaty, cebulki, rozsady i nasiona do sadzenia, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywność i napoje dla zwierząt, słód, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, karmy i pasze dla zwierząt, ściółka dla zwierząt, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej następujących towarów: produkty spożywcze, napoje, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, następujących towarów: piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne bezalkoholowe
preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa,
preparaty alkoholowe do sporządzania napojów, Usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej, następujących towarów: tytoń i substytuty tytoniu, papierosy i cygara, papierosy elektroniczne i rozpylacze doustne
dla palaczy, przybory dla palaczy, zapałki, Usługi franczyzowe związane
z pomocą dla firm, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketin-

gu, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, Usługi świadczone
przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz innych osób, 36 Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
finansowe, pieniężne i bankowe, Przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe,
Usługi dotyczące kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych
i elektronicznych kart płatniczych, Usługi w zakresie nieruchomości,
Administrowanie nieruchomościami, Usługi nabywania nieruchomości,
Usługi zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Finansowanie inwestycji, Inwestycje kapitałowe, Usługi inwestycyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego,
czyszczącego i konserwacyjnego, 38 Usługi telekomunikacyjne, Usługi
transmisyjne, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, 39 Transport, Dostarczanie poczty i usługi kurierskie, Pakowanie i składowanie towarów, Usługi w zakresie transportu, pakowania,
przechowywania i dostarczania przesyłek, listów, paczek oraz towarów
do automatycznych urządzeń pocztowych, Usługi kurierskie, Usługi
pocztowe, Dostarczanie przesyłek adresowych, Dostarczanie towarów
zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie informacji o składowaniu towarów oraz o transporcie towarów, Usługi w zakresie samoobsługowego odbioru korespondencji w tym: przesyłek nierejestrowanych,
przesyłek poleconych oraz paczek, Usługi monitorowania przesyłania
i dostarczania korespondencji, Usługi zarządzania procesem przesyłania i dostarczania korespondencji, Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Usługi wynajmu
związane z transportem i magazynowaniem, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa i kulturalna, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Organizacja szkoleń, Organizacja
konferencji, Umożliwianie dostępu do publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, Zapewnianie dostępu do niepobieralnych publikacji
elektronicznych poprzez portale internetowe, 42 Usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Usługi projektowania, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi
kodowania danych, Oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS),
Oprogramowanie użytkowe jako usługa (SaaS), Oprogramowanie w zakresie obsługiwania sklepów jako usługa (SaaS), Oprogramowanie
do wspierania franczyzobiorców w zarządzaniu sklepem jako usługa
(SaaS), Oprogramowanie do dokonywania zakupów jako usługa (SaaS),
Oprogramowanie do zarządzania programami lojalnościowymi jako
usługa (SaaS), Oprogramowanie logistyczne jako usługa (SaaS), 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), 44 Usługi dietetyków, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, 45 Usługi
w zakresie potwierdzania tożsamości, Uwierzytelnianie danych dotyczących tożsamości osoby, Usługi potwierdzania tożsamości, Usługi
prawne, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowanie
własności intelektualnej.

(111) 351086
(220) 2021 10 23
(210) 535587
(151) 2022 03 04
(441) 2021 11 15
(732) MARTYSZ GABRIEL, Powidz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FOREQ FOREVER QUALITY
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne.
(111) 351087
(220) 2021 10 26
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) PONDO ANETA AGENCJA ETNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 535671
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(540) MIASTO KOBIET
(510), (511) 35 Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych,
Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych
na rzecz osób trzecich, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem przestrzeni
reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Promowanie
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, 41 Kursy szkoleniowe, Zapewnianie szkoleń online,
Usługi nauki na odległość świadczone online, Usługi dziennikarskie,
Publikowanie multimediów, Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna
i usługi fotograficzne, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych
niż reklamowe, w Internecie, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, Udostępnianie publikacji on-line,
Rozrywka on-line, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line
z komputerowej bazy danych lub Internetu, Informacja o rozrywce,
Publikacja czasopism, Wydawanie czasopism, Organizowanie imprez
edukacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych, Organizowanie
imprez w celach kulturalnych, Organizowanie imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali, Organizowanie spotkań i konferencji,
Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie spotkań
z dziedziny edukacji, Przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi
osobistościami w celach rozrywkowych, Przeprowadzanie wywiadów
ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody, Kursy w zakresie rozwoju osobistego,
Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych,
Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty w celach kulturalnych.
(111) 351088
(220) 2021 10 26
(210) 535682
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) BAKUŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DREWNO I OGIEŃ
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 01.15.05, 07.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi
doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi franczyzowe związane z pomocą w zakresie marketingu, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi
świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, Zarządzanie
biznesowe restauracjami, 43 Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi rezerwacji
miejsc w restauracjach, Rezerwacja stolików w restauracjach, 45 Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne].
(111) 351089
(220) 2021 10 26
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732)	GAJOS ZDZISŁAW, Smolnica (PL)

(210) 535695
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) REGATTA Business Poland
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 18.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie regat.
(111) 351090
(220) 2021 10 25
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) SITEK MICHAŁ, Stoki (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LAVENDYNKA
(510), (511) 32 Lemoniada.

(210) 535647

(111) 351091
(220) 2020 11 13
(210) 520935
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 18
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Lista osobista
(510), (511) 38 usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu,
prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, audycje, produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną.
(111) 351092
(220) 2020 02 10
(210) 510094
(151) 2022 01 14
(441) 2020 06 29
(732) DARGIEWICZ JOANNA JD&P RZECZNICY PATENTOWI
JOANNA DARGIEWICZ & PARTNERS, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JD&P
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie w ramach prowadzonej działalności w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi, publikacja tekstów reklamowych, organizowanie wystaw
i targów dla celów promocyjnych, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, analizy kosztów, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania rynkowe, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, statystyczne zestawienia, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, organizowanie wystaw i targów w celach
w celach handlowych lub reklamowych, obróbka tekstów, powielanie
dokumentów, tworzenie tekstów reklamowych, przy czym wszystkie
powyższe usługi dotyczą jedynie prawa własności intelektualnej,,
41 usługi szkoleniowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
organizowanie wystaw dla celów edukacyjnych, usługi pisania i pu-
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blikacji tekstów innych niż reklamowe, organizacja i obsługa kursów
konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie
własności intelektualnej, organizowanie konkursów w zakresie własności intelektualnej, publikacja i wydawanie książek, czasopism i/lub
innych drukowanych materiałów informacyjnych w zakresie własności
intelektualnej, usługi w zakresie tłumaczeń, udostępnianie publikacji
elektronicznych nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, edukacja prawna, kursy szkoleniowe w dziedzinie
prawa, nauczanie prawa, publikowanie dokumentów z dziedziny
prawa, w tym publikowanie online, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących prawa, szkolenia z zakresu świadczenia usług
prawnych, organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i wystaw
o tematyce prawnej i biznesowej, przy czym wszystkie powyższe usługi dotyczą jedynie prawa własności intelektualnej, 45 usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej
oraz doradztwo w tej dziedzinie, usługi w zakresie ochrony własności
intelektualnej oraz doradztwo w tej dziedzinie, reprezentowanie klientów przed urzędami i sądami, przygotowywanie ekspertyz prawnych
i prawno-patentowych, wykonywanie badań w zakresie własności
intelektualnej oraz w zakresie przedmiotów ochrony własności przemysłowej, usługi pomocy w sprawach spornych, usługi licencjonowania przedmiotów własności przemysłowej, doradztwo oraz pomoc
w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzanie prawami
własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie oraz licencjonowaniu własności intelektualnej, usługi związane z bezpieczeństwem własności intelektualnej, doradztwo w zakresie patentów i wzorów użytkowych, badania techniczne i prawne w zakresie kwestii dotyczących
ochrony własności przemysłowej, badania tytułów prawnych, badania
dotyczące statusu i pozycji marek na rynku, doradztwo w zakresie pozycjonowania marek, wycena wartości niematerialnych i prawnych,
doradztwo w zakresie zarządzania i kradzieży praw własności intelektualnej, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, egzekwowanie praw do znaków towarowych, składanie
wniosków o rejestrację wzorów i znaków towarowych, usługi prawne
dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi monitorowania
i utrzymywania praw własności przemysłowej, usługi monitorowania prawnego, usługi doradcze związane z prawami autorskimi oraz
z naruszeniem praw autorskich, zarządzanie własnością przemysłową,
zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie prawami autorskimi, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, zarządzanie
prawami własności intelektualnej, pośrednictwo w obrocie prawami
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej,
usługi prawne związane z rejestracją domen internetowych, rejestracja domen internetowych, reprezentowanie klientów w zakresie sporów związanych z domenami internetowym, wynajem nazw domen
internetowych, usługi prawne, doradztwo prawne, w tym świadczone online, badania prawne, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie usług prawnych, badania i rozpoznania prawne, opracowywanie
ekspertyz, opinii i analiz prawnych, opracowywanie raportów dotyczących stanowienia i stosowania prawa, usługi arbitrażowe, usługi
w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi pomocy
w sprawach spornych, alternatywne rozwiązywanie sporów, mediacje,
licencjonowanie oprogramowania komputerowego w usługach prawnych, prawne administrowanie licencjami, dostarczanie informacji
prawnych, kompilacja informacji prawnych, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, organizowanie
świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów,
porady prawne i zastępstwo procesowe, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, w tym świadczone online, sporządzanie ekspertyz prawnych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu
zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi asystentów
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
zagadnień prawnych, usługi prawne pro bono, audyt zgodności z prawem, przy czym wszystkie powyższe usługi dotyczą jedynie prawa
własności intelektualnej.

(111) 351093
(220) 2019 05 06
(210) 499436
(151) 2022 02 17
(441) 2019 12 23
(732)	LEWICKA KAROLINA, Sarnaki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POCZTA BALONOWA
(510), (511) 28 balony do zabawy, balony do konfetti, 35 usługi w zakresie reklamy wizualnej osób trzecich, zwłaszcza z wykorzystaniem
balonów jako powierzchni ekspozycyjnej, usługi w zakresie sprze-

daży balonów reklamowych, usługi w zakresie sprzedaży: balonów,
balonów z helem, prezentów, upominków, artykułów dekoracyjnych, artykułów spożywczych, delikatesowych, gadżetów reklamowych, gadżetów i prezentów firmowych, artykułów papierniczych
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line), sprzedaż wysyłkowa
na podstawie zamówień telefonicznych wyżej wymienionych towarów, 42 usługi w zakresie projektowania balonów.

(111) 351094
(220) 2015 01 16
(210) 437731
(151) 2022 01 28
(441) 2015 04 27
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Lubella. Poczuj różnicę!
(510), (511) 30 makarony, makaron wstążki, makaron rurki, spaghetti,
żywność na bazie mąki, mąka spożywcza, preparaty zbożowe, sosy
[przyprawy], sosy mięsne, sosy pomidorowe.
(111) 351095
(220) 2019 06 13
(210) 501111
(151) 2022 02 10
(441) 2019 12 16
(732) BRF Singapore Foods PTE Ltd., Singapore (SG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S Sadia
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty z mięsa, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, w tym
w formie puree i dżemy, jaja, mleko i przetwory mleczne, jadalne
oleje i tłuszcze, wędliny, w tym kaszanka, produkty mleczne, substytuty nabiału, w tym mleko sojowe, koksowe i ryżowe, rosoły i buliony, warzywa (obrane ze skórki, marynowane, przetworzone, w tym
kiszone), gotowane i mrożone warzywa i zielenina, kiełbasa pepperoni, bekon, wątroba, szynka, kiełbasa, hot dogi, produkty mięsne
w postaci hamburgerów, pastrami, salami, gotowe dania z mięsem,
pulpety, gotowe dania mrożone, gotowe dania, w tym falafel, pasztet
mięsny, koncentraty rosołowe, krokiety, mrożone burgery mięsne,
burgery warzywne, mrożone burgery warzywne, galaretki owocowe,
pasty mięsne, sałatki warzywne, sałatki owocowe, ser, produkty serowarskie, margaryna, substytuty margaryny, masło, wyroby z masła,
substytuty masła, przekąski-produkty żywnościowe, w tym orzechy
jadalne, przekąski-produkty żywnościowe, na bazie owoców morza,
30 Kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalna, ryż, mąka, preparaty
zbożowe, zboża, w tym kasze, chleb, ciasta i wyroby cukiernicze,
w tym bułki oraz wyroby z czekolady i produktów czekoladowych,
lód, cukier, miód, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy [przyprawy], w tym majonez i ketchup, przyprawy, w tym
aromaty naturalne, pizza, preparaty do wyrobu pizzy, kanapki, słone przekąski, sosy w puszkach, makarony, makarony w puszkach,
sosy sałatkowe, suszone zioła, kotleciki (placuszki), samosa (ciasta),
ąuiche, pierożki ravioli, mięso zapiekane w cieście, chlebek serowy,
lasagna, kluski gnocchi, makarony i klopsiki, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z ryżu lub makaronu, a również
z mięsa lub warzywa, hamburgery (kanapki), cheeseburgery (kanapki), produkty makaronowe, sosy do makaronów, gotowe dania
z makaronu, przekąski, makarony suszone i świeże, kluski i pierogi,
sosy mięsne, desery, lody, mrożone jogurty i sorbety, słodkie polewy,
polewy i nadzienia, coulis (sosy owocowe), sosy owocowe, mrożone
ciasto nadziewane warzywami, mrożony gotowy do spożycia ryż
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z przyprawami i warzywami, gofry, gotowe posiłki, w tym Ramen
oraz naleśniki, przekąski-produkty żywnościowe..

(111) 351096
(220) 2021 09 02
(210) 533472
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732)	ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALTERNATYWNE BIURO NIERUCHOMOŚCI
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 25.03.15, 26.03.04, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Outsourcing [doradztwo
biznesowe], Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu,
Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], 36 Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Wynajem mieszkań, Wynajem powierzchni biurowej, 41 Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, Dystrybucja filmów, Fotografia,
Fotoreportaże, Udostępnianie filmów online nie do pobrania.
(111) 351097
(220) 2021 09 16
(210) 534036
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) KRYSIUKIEWICZ-FENGER ANNA CLINIC +, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) c +
(540)

(591) szary, pomarańczowy, niebieski
(531) 24.17.05, 24.13.09, 26.11.03, 26.03.23, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
usługi przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, 37
Naprawa i konserwacja instrumentów, urządzeń i sprzętu medycznego, 42 Usługi naukowo-badawcze, w tym badania bakteriologiczne
obejmujące badania kliniczne, analizy i badania chemiczne, w tym
usługi analityczne dotyczące medycyny, preparatów farmaceutycznych i biochemii, badania biologiczne, 44 Badania medyczne, poradnictwo medyczne, kliniki medyczne, usługi medyczne, świadczenie
pomocy medycznej, usługi lekarskie, organizowanie leczenia medycznego, usługi w zakresie szczepień, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi klinik
medycznych i opieki zdrowotnej, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, usługi
medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość
[tele-reporting], usługi telemedyczne.
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(111) 351098
(220) 2021 10 25
(210) 535651
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732)	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GINEKOLOGII
I POŁOŻNICTWA GEMELLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GEMELLI
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
(111) 351099
(220) 2021 10 25
(210) 535652
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732)	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GINEKOLOGII
I POŁOŻNICTWA GEMELLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GEMELLI
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 02.05.06, 02.05.30, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi medyczne.
(111) 351100
(220) 2021 10 25
(210) 535653
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) DREAM HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DReAM
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, Usługi restauracyjne, Usługi
restauracji hotelowych, Oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.
(111) 351101
(220) 2020 02 11
(210) 510110
(151) 2022 02 14
(441) 2021 10 25
(732) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łosice (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) WYKONANA METODAMI RZEMIEŚLNICZYMI MANUFAKTURA
WÓDKI PRODUKT POLSKI ŚLIWOWICA z MANUFAKTURY
DESTYLATY Z MIEDZIANEGO ALEMBIKA LEŻAKOWANE
W DĘBOWYCH BECZKACH PO MIODZIE PITNYM WYRÓB PREMIUM
(540)

(591) czerwony, srebrny, fioletowy, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.07.23, 19.07.25, 05.07.14
(510), (511) 33 śliwowica.
(111) 351102
(220) 2019 11 21
(210) 507000
(151) 2020 10 09
(441) 2020 02 17
(732) POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lekkoatletyka dla każdego!
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(540)

(591) żółty, zielony, beżowy, czarny, biały, czerwony, szary,
jasnoniebieski, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 02.05.08, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenia sportowe.
(111) 351103
(220) 2021 09 21
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 18
(732)	ŁUGIEWICZ JOLANTA, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 534253

(510), (511) 39 Usługi w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych,
pomocy drogowej, holowania i ratownictwa, Transport karetkowy,
Usługi transportu rannych, Usługi ratownicze, Transport karetkami
ratunkowymi, Usługi ratownictwa jednostek pływających, Ratownictwo osób [transport], Akcje ratunkowe, holowanie i ratownictwo, 41
Usługi edukacji medycznej, Usługi szkoleniowe z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, Usługi edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy,
Przygotowanie zawodowe w zakresie pierwszej pomocy, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa, Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie
w zakresie zdrowia, Usługi edukacyjne w sektorze opieki zdrowotnej,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby zdrowia,
44 Usługi medyczne, Usługi telemedyczne, Usługi pomocy medycznej, Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi opieki medycznej świadczone
przez kliniki i szpitale, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi w zakresie lekarskich wizyt domowych, Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach,
Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Świadczenie usług
medycznych, świadczenie pomocy medycznej, Pomoc medyczna
w nagłych wypadkach, Ochrona zdrowia.

(111) 351106
(220) 2021 11 09
(210) 536253
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732)	HEK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HEK COSMETICS
(540)

(591) biały, brązowy
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 25 Szelki, Paski [odzież], 26 Zapięcia do szelek, Klamry
do pasków.
(111) 351104
(220) 2021 09 27
(210) 534397
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 18
(732) FINE DINE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BARMATIC
(510), (511) 7 Zmywarki do naczyń, Warniki do zaparzania w naprężeniu, Warniki do zaparzania kawy, Warniki do zaparzania herbaty,
Elektryczne sokowirówki, Blendery elektryczne do celów domowych,
Kuchenne miksery, elektryczne, Maszyny do przygotowywania żywności [przemysłowe], Maszyny do mielenia [elektryczne] przemysłowe, Blendery elektryczne przemysłowe, 11 Maszyny do produkcji
kostek lodu, Kostkarki do lodu do lodówek, Chłodziarki elektryczne.
(111) 351105
(220) 2021 10 18
(210) 535359
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) RZĄSA ARKADIUSZ PODKARPACKIE CENTRUM
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCRM Podkarpackie Centrum Ratownictwa Medycznego
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.11.03, 26.01.01, 26.01.04

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Płyny do czyszczenia przedniej szyby samochodowej,
Płyny pielęgnacyjne, Płyny oczyszczające, Płyny do czyszczenia, Płyny do mycia, Spryskiwacze szyb samochodowych (Płyny do-), Środki
czyszczące, Środki usuwające farbę, Środki do polerowania, Polerowanie (Środki do-), Środki odtłuszczające do czyszczenia, Środki
do usuwania rdzy, Środki czyszczące do metalu, Środki do usuwania
plam, Środki do czyszczenia pojazdów, Środki zapachowe do samochodów, Środki do czyszczenia dywanów, Środki do czyszczenia
tapicerki, Środki do usuwania wosku do celów czyszczących, Środki
do polerowania metali, Lakiery (Środki do usuwania-), Środki czyszczące do usuwania plam, Środki do polerowania w aerozolu, Środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, Środki do czyszczenia opon
o białych bokach, Preparaty myjące, Preparaty myjące do pojazdów,
Szampony do pojazdów, Środki do polerowania opon pojazdów,
Środki do polerowania samochodów, Środki do nadawania połysku
samochodom, Preparaty do mycia przednich szyb samochodowych,
Wosk samochodowy, Detergenty do samochodów, Preparaty czyszczące do samochodów, Wosk karnauba do samochodów, Szampony
do mycia samochodów, Wosk do karoserii samochodów ze szczeliwem do farb, Preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, Preparaty do polerowania, Preparaty czyszczące do skóry
[materiału], Preparaty ścierne do polerowania, Preparaty ścierne, Preparaty do nadawania połysku, Rdzy (Preparaty do usuwania-), Wywabiacze plam [preparaty], Rdza (preparaty do usuwania-), Preparaty
odtłuszczające na bazie rozpuszczalnika, Preparaty do odnawiania
i polerowania, Preparaty czyszczące w postaci pianek, Preparaty
czyszczące do dywanów, Preparaty czyszczące, którymi nasączone
są myjki, 21 Szczotki do mycia samochodów, Rękawice do mycia samochodów, Szczotki do czyszczenia kół samochodowych, Szczotki
do czyszczenia instalacji klimatyzacyjnych samochodów.
(111) 351107
(151) 2022 04 05

(220) 2021 11 25
(441) 2021 12 20

(210) 536888
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(732) FLEJSNER MAŁGORZATA EWA PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BuBu
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi
świadczone online, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek, Usługi handlu detalicznego w zakresie fotelików samochodowych dla dzieci, Usługi handlu detalicznego w zakresie fotelików
samochodowych dla dzieci świadczone online, Usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży i dodatków odzieżowych
dla dzieci, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą i dodatkami odzieżowymi dla dzieci, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej akcesoriów dla niemowląt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami dla niemowląt, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej akcesoriów dla matek karmiących, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami dla matek karmiących.
(111) 351108
(220) 2021 12 01
(210) 537165
(151) 2022 04 26
(441) 2022 01 10
(732)	NATUBAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PRIMABIOTIC
(510), (511) 3 Nielecznicze produkty toaletowe, Oczyszczające płatki
kosmetyczne nasączone kosmetykami, Żelowe płatki pod oczy
do celów kosmetycznych, Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do mycia ciała, Hydrolaty do celów kosmetycznych, Woda
kwiatowa do celów kosmetycznych, Kolagen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
Olejki esencjonalne, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki z pestek
roślin do celów kosmetycznych, Olejki roślinne do celów kosmetycznych, Perfumy, Perfumy na bazie składników naturalnych, Preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Preparaty do mycia
zębów, Pasta do zębów, Płyny do płukania ust do celów niemedycznych, Produkty do odświeżania oddechu w sprayu, 5 Preparaty dietetyczne do użytku medycznego, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, Odżywcze
suplementy diety, Witaminowe suplementy diety, Preparaty witaminowe, Witaminy, Suplementy probiotyczne, Probiotyczne preparaty
do użytku medycznego, Suplementy diety z siary, Przetworzona siara do celów leczniczych lub terapeutycznych, Suplementy diety
z omułka zielonowargowego, Przetworzony omułek zielonowargowy do celów leczniczych lub terapeutycznych, Pyłek pszczeli
do użytku jako suplement diety, Przetworzony pyłek pszczeli do celów leczniczych lub terapeutycznych, Suplementy diety z propolisu,
Propolis do celów leczniczych lub terapeutycznych, Suplementy diety z mleczka pszczelego, Mleczko pszczele do celów leczniczych, Suplementy diety z siemienia lnianego, Siemię lniane do celów leczniczych lub terapeutycznych, Suplementy diety z łusek babki płesznik,
Przetworzone łuski babki płesznik do celów leczniczych lub terapeutycznych, Kolagen do celów medycznych, Suplementy diety na bazie
kolagenu, Dietetyczna żywność do celów medycznych z kolagenem,
Batony energetyzujące jako odżywcze suplement diety, Batony energetyzujące jako odżywcze suplement diety z dodatkiem kolagenu,
Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Naturalne środki lecznicze,
Olejki lecznicze, Olejki roślinne lecznicze, Ekstrakty ziołowe do celów
leczniczych, Cukierki do celów leczniczych, Lecznicze pastylki do ssania, Białkowe suplementy diety, Koktajle białkowe, Sole do celów medycznych, Preparaty lecznicze do pielęgnacji jamy ustnej, Spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, Napoje wzbogacone odżywczo zawierające probiotyki do celów dietetycznych, 29 Nabiał i substytuty nabiału, Mleko i produkty mleczne, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka, Koktajle mleczne, Jogurt,
Puddingi na bazie mleka, Oleje i tłuszcze jadalne, Oleje spożywcze,
Oleje roślinne do celów spożywczych, Galaretki, Przetworzone nasiona jadalne, Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów,
Przekąski na bazie nasion, Batony na bazie owoców, Batony na bazie
owoców z dodatkiem kolagenu, Batony na bazie orzechów, Batony
na bazie orzechów z dodatkiem kolagenu, Batony na bazie nasion,
Batony na bazie nasion z dodatkiem kolagenu, Batony na bazie owoców i orzechów, Batony na bazie owoców i orzechów z dodatkiem
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kolagenu, Batoniki na bazie orzechów i owoców będące zamiennikami posiłków, Batoniki na bazie orzechów i owoców będące zamiennikami posiłków z dodatkiem kolagenu, Suszone owoce, Suszone warzywa, Kiszone warzywa, Pasty na bazie orzechów, Przetworzone
łuski babki płesznik do celów spożywczych, Przetworzone siemię
lniane do celów spożywczych, Przetworzona siara do celów spożywczych, Suszony omułek zielonowargowy do celów spożywczych, 30
Muesli, Płatki zbożowe gotowe do spożycia, Zboża przetworzone,
Przetworzone ziarna, Produkty zbożowe, Produkty zbożowe składające się z otrąb, Batony zbożowe, Batony zbożowe z dodatkiem kolagenu, Batony energetyzujące na bazie zbóż, Batony energetyzujące
na bazie zbóż z dodatkiem kolagenu, Owsianka, Ciastka, Czekolada,
Musy deserowe, Musy czekoladowe, Orzechy w czekoladzie, Pasty
na bazie czekolady, Puddingi jako desery, Puddingi jako desery
wzbogacone proteinami, Produkty pszczele, Miód, Propolis spożywczy, nie dla celów medycznych, Pyłek pszczeli spożywczy, nie dla celów medycznych, Mleczko pszczele spożywcze, nie dla celów medycznych, Herbata kombucha, Kawa, Napoje na bazie kawy, Napoje
na bazie herbaty, Napoje na bazie czekolady, Napoje na bazie kakao,
Wyroby z kakao, Kakao w proszku, Kakao, Sól, Siemię lniane do użytku kulinarnego jako przyprawa, Herbata, Herbaty owocowe, Herbaty
ziołowe, inne niż do celów leczniczych, 32 Woda pitna, Wody aromatyzowane, Napoje bezalkoholowe, Koktajle bezalkoholowe, Napoje
na bazie owoców, Soki owocowe, Napoje owocowe, Owocowe napoje typu smoothie, Napoje na bazie warzyw, Soki warzywne, Napoje
warzywne, Warzywne napoje typu smoothie, Soki owocowo-warzywne, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Napoje bezalkoholowe na bazie tibicos, Napoje bezalkoholowe mianowicie skoncentrowane napoje na bazie imbiru, Napoje bezalkoholowe
mianowicie skoncentrowane napoje na bazie owoców, Syropy i inne
preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów, 35 Sprzedaż
detaliczna i hurtowa towarów, mianowicie: nielecznicze produkty
toaletowe, oczyszczające płatki kosmetyczne nasączone kosmetykami, żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, kosmetyki, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do mycia ciała, hydrolaty do celów
kosmetycznych, woda kwiatowa do celów kosmetycznych, kolagen
hydrolizowany do użytku kosmetycznego, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, olejki esencjonalne, olejki do celów kosmetycznych, olejki z pestek roślin do celów kosmetycznych, olejki
roślinne do celów kosmetycznych, perfumy, perfumy na bazie składników naturalnych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty do mycia zębów, pasta do zębów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, produkty do odświeżania
oddechu w sprayu, Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów, mianowicie: preparaty dietetyczne do użytku medycznego, dietetyczna
żywność do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, odżywcze suplementy diety, witaminowe suplementy
diety, preparaty witaminowe, witaminy, suplementy probiotyczne,
probiotyczne preparaty do użytku medycznego, suplementy diety
z siary, przetworzona siara do celów leczniczych lub terapeutycznych, suplementy diety z omułka zielonowargowego, przetworzony
omułek zielonowargowy do celów leczniczych lub terapeutycznych,
pyłek pszczeli do użytku jako suplement diety, przetworzony pyłek
pszczeli do celów leczniczych lub terapeutycznych, suplementy diety z propolisu, propolis do celów leczniczych lub terapeutycznych,
suplementy diety z mleczka pszczelego, mleczko pszczele do celów
leczniczych, suplementy diety z siemienia lnianego, siemię lniane
do celów leczniczych lub terapeutycznych, suplementy diety z łusek
babki płesznik, przetworzone łuski babki płesznik do celów leczniczych lub terapeutycznych, kolagen do celów medycznych, suplementy diety na bazie kolagenu, dietetyczna żywność do celów medycznych z kolagenem, batony energetyzujące jako odżywcze
suplement diety, batony energetyzujące jako odżywcze suplement
diety z dodatkiem kolagenu, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
naturalne środki lecznicze, olejki lecznicze, olejki roślinne lecznicze,
ekstrakty ziołowe do celów leczniczych, cukierki do celów leczniczych, lecznicze pastylki do ssania, białkowe suplementy diety, koktajle białkowe, sole do celów medycznych, preparaty lecznicze
do pielęgnacji jamy ustnej, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, napoje wzbogacone odżywczo zawierające probiotyki do celów dietetycznych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów, mianowicie: nabiał i substytuty nabiału, mleko i produkty mleczne, napoje
mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka, koktajle mleczne,
jogurt, puddingi na bazie mleka, oleje i tłuszcze jadalne, oleje spo-
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żywcze, oleje roślinne do celów spożywczych, galaretki, przetworzone nasiona jadalne, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie
orzechów, przekąski na bazie nasion, batony na bazie owoców, batony na bazie owoców z dodatkiem kolagenu, batony na bazie orzechów, batony na bazie orzechów z dodatkiem kolagenu, batony
na bazie nasion, batony na bazie nasion z dodatkiem kolagenu, batony na bazie owoców i orzechów, batony na bazie owoców i orzechów
z dodatkiem kolagenu, batoniki na bazie orzechów i owoców będące
zamiennikami posiłków, batoniki na bazie orzechów i owoców będące zamiennikami posiłków z dodatkiem kolagenu, suszone owoce,
suszone warzywa, kiszone warzywa, pasty na bazie orzechów, przetworzone łuski babki płesznik do celów spożywczych, przetworzone
siemię lniane do celów spożywczych, przetworzona siara do celów
spożywczych, suszony omułek zielonowargowy do celów spożywczych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów, mianowicie: muesli,
płatki zbożowe gotowe do spożycia, zboża przetworzone, przetworzone ziarna, produkty zbożowe, produkty zbożowe składające się
z otrąb, batony zbożowe, batony zbożowe z dodatkiem kolagenu,
batony energetyzujące na bazie zbóż, batony energetyzujące na bazie zbóż z dodatkiem kolagenu, owsianka, ciastka, czekolada, musy
deserowe, musy czekoladowe, orzechy w czekoladzie, pasty na bazie
czekolady, puddingi jako desery, puddingi jako desery wzbogacone
proteinami, produkty pszczele, miód, propolis spożywczy nie dla celów medycznych, pyłek pszczeli spożywczy nie dla celów medycznych, mleczko pszczele spożywcze nie dla celów medycznych, herbaty, herbaty owocowe, herbaty ziołowe inne niż do celów
leczniczych, herbata kombucha, kawa, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie herbaty, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie kakao,
wyroby z kakao, kakao w proszku, kakao, sól, siemię lniane do użytku
kulinarnego jako przyprawa, Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów,
mianowicie: woda pitna, wody aromatyzowane, napoje bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje na bazie owoców, soki owocowe, napoje owocowe, owocowe napoje typu smoothie, napoje
na bazie warzyw, soki warzywne, napoje warzywne, warzywne napoje typu smoothie, soki owocowo-warzywne, napoje sportowe
wzbogacane proteinami, napoje bezalkoholowe na bazie tibicos,
napoje bezalkoholowe mianowicie skoncentrowane napoje na bazie
imbiru, napoje bezalkoholowe mianowicie skoncentrowane napoje
na bazie owoców, syropy i inne preparaty bezalkoholowe do sporządzania napojów.

(111) 351109
(220) 2021 09 10
(210) 533821
(151) 2022 03 10
(441) 2021 11 22
(732) POLTEL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLTEL
(510), (511) 35 Pośrednictwo sprzedaży produktów do budowy sieci
telekomunikacyjnej, również drogą online, Sprzedaż osprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, również drogą online.
(111) 351110
(220) 2021 09 10
(210) 533822
(151) 2022 03 10
(441) 2021 11 22
(732) POLTEL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLTEL TELECOM
(510), (511) 35 Pośrednictwo sprzedaży produktów do budowy sieci
telekomunikacyjnej, również drogą online, Sprzedaż osprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, również drogą online.
(111) 351111
(220) 2021 09 10
(210) 533824
(151) 2022 03 10
(441) 2021 11 22
(732) POLTEL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLTEL.COM.PL
(510), (511) 35 Pośrednictwo sprzedaży produktów do budowy sieci
telekomunikacyjnej, również drogą online, Sprzedaż osprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, również drogą online.

(111) 351112
(220) 2021 09 10
(210) 533825
(151) 2022 03 10
(441) 2021 11 22
(732) POLTEL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLTEL.PL
(510), (511) 35 Sprzedaż osprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, również drogą online, Pośrednictwo sprzedaży produktów do budowy sieci telekomunikacyjnej, również drogą online.
(111) 351113
(220) 2021 09 10
(210) 533826
(151) 2022 03 10
(441) 2021 11 22
(732) POLTEL TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poltel
(540)

(591) turkusowy, biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pośrednictwo sprzedaży produktów do budowy sieci
telekomunikacyjnej, również drogą online, Sprzedaż osprzętu telekomunikacyjnego i teleinformatycznego, również drogą online.
(111) 351114
(220) 2021 10 11
(210) 535088
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) FUNDACJA SZKOŁA BEZ OCEN, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Akademia Zwinnego Dyrektora
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, Organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia
zawodowego, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Szkolenia
dla dorosłych, Szkolenia edukacyjne, Szkolenia nauczycieli, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Udzielanie informacji
i przygotowywanie raportów o postępach związanych z edukacją
i szkoleniami, Usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa
i personelu, Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, Usługi w zakresie szkolenia nauczycieli, Usługi w zakresie szkolenia i kształcenia
zawodowego.
(111) 351115
(220) 2019 08 05
(151) 2021 11 16
(441) 2019 09 30
(732) BRICO EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Brico Express
(540)

(210) 503131

(591) czarny, czerwony
(531) 18.01.19, 26.04.02, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.
(111) 351116
(220) 2021 10 07
(151) 2022 03 03
(441) 2021 11 15
(732)	GWD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)

(210) 534968

Nr 20/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowny)
(540) Collect Your Passions
(510), (511) 16 Odbitki, Rysunki, Sztychy, ryty [grawiura], Reprodukcje
obrazów, Fotografie [wydrukowane], Odbitki artystyczne graficzne,
Plakaty reklamowe, Oprawione plakaty, Biuletyny informacyjne, Czasopisma z plakatami, Afisze, plakaty, Drukowane reprodukcje dzieł
sztuki, Kalendarze ścienne, Wykresy ścienne, 40 Drukowanie wzorów
dla osób trzecich, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, Cyfrowe polepszanie zdjęć, Usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, Cyfrowe odnawianie fotografii, Powiększanie prac graficznych, Druk typograficzny,
Drukowanie offsetowe, Drukowanie szablonów, Nadruk wzorów
na płytki dywanowe, Drukowanie wzorów na dywanach, Nadruk wzorów na pokryciach ściennych, Nadruk wzorów na tkaninach, Nadruk
wzorów na pokryciach podłogowych, Obróbka zdjęć fotograficznych,
Drukowanie zdjęć, Przetwarzanie przeźroczy i druków, Drukowanie
fotograwiury, Fotograwiura, Drukowanie portretów, Usługi wykańczania druków [introligatorstwo], Usługi wykańczania druków [cięcie],
Usługi wykańczania druków [składanie], Usługi wykańczania druków,
Drukowanie, Drukowanie reklam, Drukowanie książek, Drukowanie
znaczków, Reprodukcja dzieł muzealnych, Reprodukcja odbitek fotograficznych, Reprodukcja przezroczy fotograficznych, Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Nadrukowywanie koszulek
z krótkim rękawem, Przenoszenie odbitek fotograficznych, 45 Usługi
serwisów społecznościowych online, Usługi organów nadających
uprawnienia, Licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 351117
(220) 2014 01 31
(151) 2022 02 15
(441) 2014 05 12
(732) MEDIA STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MediaStar SALONY PRASOWE
(540)

(210) 424312

(591) ciemnobrązowy, biały
(531) 01.01.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy swobodne ich oglądanie i kupowanie w hurtowniach,
sklepach i punktach sprzedaży: gazet, czasopism, książek, kalendarzy, atlasów, katalogów, kart pocztowych, znaczków pocztowych,
upominków, zabawek, produktów farmaceutycznych, wyrobów tytoniowych i artykułów dla palaczy, środków czystości, środków higienicznych, środków piorących, kosmetyków, suplementów diety,
środków sanitarnych stosowanych w lecznictwie i higienie osobistej,
kart telefonicznych, baterii elektrycznych, wyrobów jubilerskich, biżuterii, zegarków, breloczków, upominków z papieru, szkła, porcelany, fajansu, wyrobów z metali szlachetnych i nieszlachetnych, tkanin, skóry, drewna, korka, trzciny, wikliny, artykułów gospodarstwa
domowego, wyrobów ze skóry oraz jej imitacji, parasoli, przyborów
toaletowych, zabawek, gier, artykułów sportowych, ozdób choinkowych, artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych, napojów
bezalkoholowych i alkoholowych, usługi prenumeraty czasopism
dla osób trzecich, usługi powielania dokumentów, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie, systematyzacja danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach
komputerowych,, 39 usługi kurierskie, usługi pocztowe-dostarczanie przesyłek adresowych, 41 usługi prowadzenia kolektur, obsługa
gier i loterii, obsługa salonów gier, 43 usługi gastronomiczne związane z prowadzeniem barów, punktów barowych, kawiarni, kafeterii.
(111) 351118
(220) 2021 07 25
(210) 531926
(151) 2022 01 04
(441) 2021 08 16
(732) WOJEWODA MAGDALENA GLOTTOZABAWA, Piaseczno (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GLOTTOZABAWA
(540)

(591) granatowy, niebieski, różowy, żółty, zielony, fioletowy, biały
(531) 03.01.06, 03.01.24, 26.04.09, 26.04.17, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 Nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], Dyski optyczne,
Dyski optyczne z muzyką, Dyski optyczne z nagraniami audio, Taśmy
wideo z nagranymi filmami rysunkowymi, 16 Materiały drukowane
i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Broszury drukowane,
Czasopisma [periodyki], Drukowane materiały piśmienne, Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały dydaktyczne, Fotografie, Fiszki, Gazety, Kalendarze, Karty drukowane, Karty obrazkowe, Litery i cyfry papierowe, Litery i cyfry samoprzylepne, Materiały
do pisania, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Naklejki,
Nalepki, Plany dnia [terminarze], Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Publikacje edukacyjne, Teczki [artykuły papiernicze], Zeszyty, 41
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Doradztwo w zakresie szkoleń, Edukacja językowa,
Edukacja [nauczanie], Edukacja przedszkolna, Kursy językowe, Kursy
szkoleniowe, Nauczanie języków, Opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Opracowywanie materiałów edukacyjnych,
Opracowywanie podręczników edukacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych, Organizacja kursów językowych, Organizacja szkoleń, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja zajęć, Organizowanie
kursów szkoleniowych, Organizowanie wykładów, Organizowanie
zajęć dydaktycznych, Planowanie konferencji w celach edukacyjnych,
Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, Szkolenia edukacyjne, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, Udostępnianie informacji o nauczaniu on-line, Udostępnianie informacji
dotyczących szkoleń, Usługi doradcze dotyczące edukacji i szkoleń,
Usługi doradztwa edukacyjnego, Usługi edukacyjne, Usługi nauki języka obcego, Usługi przedszkoli, Zapewnianie kursów szkoleniowych
online, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe.
(111) 351119
(220) 2021 04 14
(210) 527548
(151) 2022 02 02
(441) 2021 07 19
(732) UAB Gera dovana, Wilno (LT)
(540) (znak słowny)
(540) SKY WALK
(510), (511) 41 Usługi rozrywkowe, mianowicie wspinaczka i chodzenie po fasadach budynków.
(111) 351120
(220) 2020 05 25
(210) 513928
(151) 2022 01 31
(441) 2021 10 11
(732)	EARLY STAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Early Stage
(510), (511) 41 usługi nauczania języka angielskiego.

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) 035777
.(111) 059449
(111) 059450
(111) 076916

(180) 2032 06 27
(180) 2032 04 28
(180) 2032 04 28
(180) 2032 04 29

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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(111) 076983
(111) 076984
(111) 078448
(111) 078449
(111) 078657
(111) 080534
(111) 080535
(111) 086527
(111) 087092
(111) 146932

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 20/2022
(180) 2032 09 28
(180) 2032 09 28
(180) 2032 05 08
(180) 2032 05 08
(180) 2032 04 23
(180) 2032 05 08
(180) 2032 05 08
(180) 2032 10 01
(180) 2032 10 01
(180) 2032 04 30

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 1: surowce mineralne,
kleje i zaprawy klejowe; 2: pokrywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje
trwałe lub tymczasowe, podkłady, szpachlówki, powłoki gruntowe, środki zabezpieczające przed
niszczeniem mury i inne materiały, wszystkie w formie preparatów
proszkowych, płynnych, półpłynnych i rozpylanych (w tym w aerozolu) oraz rozcieńczalniki do powyższych związków i preparatów;
3: preparaty do czyszczenia, środki wybielające, detergenty, papier
i emulsje ścierne, materiały polerskie, środki nabłyszczające; 6:
metalowe materiały budowlane,
metale nieszlachetne i ich stopy,
boazeria metalowa, drzwi metalowe, drobne wyroby żelazne,
futryny metalowe, gwoździe,
imadła metalowe, kłódki, klamki
metalowe, klucze, osprzęt metalowy i okucia do mebli, drzwi
i okien, rękojeści, nity metalowe,
ramki metalowe, wkręty, zasuwy,
zawiasy, metalowe elementy konstrukcyjne do systemów suchej
zabudowy; 7: przyrządy ręczne
z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne do obróbki metalu
i drewna, gwintownice, kombinerki, młotki narzędzia do ścierania, noże, piły, przecinaki, pilniki
do drewna (tarniki), pilniki, pace
murarskie, śrubokręty, szczypce;
8: narzędzia i przyrządy ręcznie
sterowane,; 10: aparaty i urządzenia chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne, weterynaryjne
bandaże i opaski gipsowane, gips
chirurgiczny; 17: masy uszczelniające i hydroizolujące, preparaty
płynne, półpłynne i w postaci
proszku do rozprowadzenia cieczą, przeznaczone do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w budownictwie;
19: materiały budowlane niemetalowe, elementy budowlane
i półfabrykaty zawierające gips,
gips, zaprawy gipsowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne
do systemów suchej zabudowy.
(111) 161973 (180) 2031 10 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 162237 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 163462 (180) 2032 01 30 Prawo przedłużono w całości.

(111) 166356
(111) 167715
(111) 167716
(111) 168576
(111) 170096
(111) 170097
(111) 184691
(111) 184692
(111) 200084
(111) 208813
(111) 226022
(111) 252782
(111) 254330
(111) 254439
(111) 255372
(111) 256751
(111) 257016
(111) 257132
(111) 257641
(111) 257642
(111) 257833
(111) 258135
(111) 258770
(111) 258974
(111) 259077
(111) 259138
(111) 259345
(111) 259347
(111) 260670
(111) 260678
(111) 260791
(111) 262910
(111) 264709
(111) 264710
(111) 268193
(111) 271503
(111) 275477
(111) 280015
(111) 283211
(111) 283212
(111) 300521
(111) 312361
(111) 315718
(111) 317811
(111) 324713
(111) 341026

(180) 2032 06 13
(180) 2032 04 17
(180) 2032 04 17
(180) 2032 08 12
(180) 2032 05 24
(180) 2032 05 24
(180) 2032 07 15
(180) 2032 07 15
(180) 2033 02 12
(180) 2033 02 12
(180) 2032 06 25
(180) 2031 10 20
(180) 2031 10 21
(180) 2032 02 15
(180) 2032 03 19
(180) 2032 04 16
(180) 2032 05 02
(180) 2032 04 20
(180) 2032 04 23
(180) 2032 04 23
(180) 2032 04 13
(180) 2031 10 28
(180) 2032 04 26
(180) 2032 05 21
(180) 2032 06 25
(180) 2032 04 23
(180) 2032 09 18
(180) 2032 10 18
(180) 2032 06 22
(180) 2032 08 27
(180) 2032 06 05
(180) 2032 06 06
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 07
(180) 2032 10 30
(180) 2032 10 12
(180) 2032 10 03
(180) 2032 08 14
(180) 2032 04 17
(180) 2032 04 17
(180) 2032 04 20
(180) 2031 10 28
(180) 2032 10 18
(180) 2031 10 28
(180) 2031 10 28
(180) 2032 10 15

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

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 347724
(210) 347725
(210) 496091
(210) 496601
(210) 507006
(210) 507966
(210) 517126
(210) 520113
(210) 520116
(210) 521570

03/2009
03/2009
ZT14/2019
ZT22/2019
U
U
U
U
U
U

(210) 529188
(210) 531966
(210) 531985
(210) 532190
(210) 533242
(210) 533713
(210) 533715
(210) 533716
(210) 533777
(210) 534171

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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(210) 534245
(210) 534459
(210) 535320

U
U
U

(210) 535777
(210) 537993

U
U

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 445698
(210) 490786
(210) 510530
(210) 511404
(210) 519855
(210) 519860
(210) 525367
(210) 527184
(210) 534603
(210) 534856
(210) 534857
(210) 535436

23/2015
ZT47/2018
ZT12/2021
ZT21/2020
ZT51/2020
ZT51/2020
ZT20/2021
ZT22/2021
ZT49/2021
ZT45/2021
ZT45/2021
ZT47/2021

(210) 525557
(210) 530451
(210) 534087
(210) 534960
(210) 535464
(210) 535837
(210) 536433
(210) 536740
(210) 536939
(210) 537469
(210) 537743

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 404593
(210) 446352
(210) 471440
(210) 472806
(210) 475700
(210) 478199
(210) 479716
(210) 479727
(210) 481432
(210) 495274
(210) 502358
(210) 504065
(210) 505094
(210) 505773
(210) 505776
(210) 506891
(210) 507001
(210) 507271
(210) 507422
(210) 508236
(210) 509684
(210) 510064
(210) 510495
(210) 510497
(210) 510857
(210) 510954
(210) 511459
(210) 511565
(210) 511951
(210) 512023

26/2012
25/2015
50/2017
36/2017
03/2021
12/2021
08/2018
08/2018
18/2018
12/2019
34/2019
10/2020
21/2020
04/2021
48/2019
52/2019
12/2020
06/2020
10/2021
08/2021
10/2021
11/2021
06/2021
06/2021
10/2021
08/2021
14/2020
14/2021
29/2020
11/2021

(210) 512411
(210) 512911
(210) 513250
(210) 513273
(210) 513292
(210) 513570
(210) 513892
(210) 513987
(210) 514016
(210) 514281
(210) 514363
(210) 514604
(210) 514702
(210) 514791
(210) 515615
(210) 516213
(210) 516601
(210) 516643
(210) 516916
(210) 516983
(210) 517290
(210) 517557
(210) 518258
(210) 518265
(210) 518500
(210) 518902
(210) 518965
(210) 519224
(210) 519300
(210) 519320

06/2021
09/2021
39/2020
30/2020
19/2021
26/2020
07/2021
32/2020
08/2021
07/2021
12/2021
30/2020
30/2020
04/2021
40/2020
04/2021
42/2020
42/2020
08/2021
39/2020
52/2020
19/2021
04/2021
04/2021
45/2020
15/2021
17/2021
48/2020
05/2021
03/2021

(210) 519397
(210) 519571
(210) 519572
(210) 519731
(210) 519771
(210) 519894
(210) 519897
(210) 520265
(210) 520594
(210) 520824
(210) 521086
(210) 521167
(210) 521168
(210) 521189
(210) 521190
(210) 521191
(210) 521204
(210) 521205
(210) 521235
(210) 521249
(210) 521298
(210) 521332
(210) 521371
(210) 521413
(210) 521461
(210) 521529
(210) 521531
(210) 521532
(210) 521533
(210) 521535
(210) 521698
(210) 521721
(210) 521767
(210) 521845
(210) 521901
(210) 521915
(210) 521918
(210) 521920
(210) 521965
(210) 521966
(210) 521967
(210) 522019
(210) 522038
(210) 522042
(210) 522045
(210) 522048
(210) 522053
(210) 522055
(210) 522095
(210) 522109
(210) 522110
(210) 522120
(210) 522170
(210) 522274
(210) 522275
(210) 522276
(210) 522318
(210) 522329
(210) 522384
(210) 522385
(210) 522394
(210) 522486
(210) 522566
(210) 522571
(210) 522629
(210) 522635
(210) 522636
(210) 522691

09/2021
47/2020
48/2020
03/2021
19/2021
09/2021
09/2021
06/2021
09/2021
09/2021
09/2021
08/2021
08/2021
06/2021
06/2021
06/2021
06/2021
06/2021
04/2021
04/2021
10/2021
09/2021
10/2021
10/2021
02/2021
09/2021
09/2021
09/2021
09/2021
04/2021
03/2021
09/2021
09/2021
07/2021
05/2021
04/2021
10/2021
06/2021
10/2021
10/2021
10/2021
06/2021
04/2021
07/2021
10/2021
12/2021
04/2021
08/2021
03/2021
07/2021
07/2021
18/2021
06/2021
10/2021
10/2021
09/2021
05/2021
04/2021
06/2021
06/2021
10/2021
05/2021
05/2021
06/2021
16/2021
06/2021
08/2021
15/2021

83
(210) 522700
(210) 522703
(210) 522733
(210) 522741
(210) 522800
(210) 522804
(210) 522825
(210) 522887
(210) 522916
(210) 522956
(210) 522963
(210) 523010
(210) 523111
(210) 523115
(210) 523118
(210) 523119
(210) 523131
(210) 523134
(210) 523141
(210) 523164
(210) 523191
(210) 523217
(210) 523230
(210) 523236
(210) 523255
(210) 523272
(210) 523276
(210) 523303
(210) 523306
(210) 523342
(210) 523343
(210) 523344
(210) 523387
(210) 523419
(210) 523451
(210) 523452
(210) 523475
(210) 523502
(210) 523514
(210) 523543
(210) 523594
(210) 523659
(210) 523707
(210) 523715
(210) 523737
(210) 523761
(210) 523762
(210) 523792
(210) 523799
(210) 523835
(210) 523843
(210) 523859
(210) 523880
(210) 523952
(210) 523983
(210) 524037
(210) 524092
(210) 524186
(210) 524188
(210) 524195
(210) 524200
(210) 524203
(210) 524233
(210) 524261
(210) 524285
(210) 524317
(210) 524323
(210) 524324

09/2021
15/2021
06/2021
08/2021
08/2021
07/2021
08/2021
06/2021
08/2021
07/2021
09/2021
06/2021
12/2021
07/2021
09/2021
08/2021
09/2021
09/2021
09/2021
10/2021
07/2021
09/2021
09/2021
08/2021
08/2021
11/2021
10/2021
08/2021
09/2021
13/2021
09/2021
12/2021
09/2021
11/2021
09/2021
09/2021
13/2021
14/2021
09/2021
09/2021
13/2021
09/2021
09/2021
10/2021
09/2021
17/2021
17/2021
12/2021
12/2021
17/2021
09/2021
09/2021
14/2021
15/2021
16/2021
09/2021
09/2021
11/2021
10/2021
11/2021
13/2021
11/2021
12/2021
19/2021
13/2021
16/2021
10/2021
16/2021

84

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 20/2022

(210) 524395
(210) 524397
(210) 524425
(210) 524427
(210) 524475
(210) 524488
(210) 524490
(210) 524493
(210) 524525
(210) 524542
(210) 524570
(210) 524614
(210) 524625
(210) 524642
(210) 524686
(210) 524723
(210) 524802
(210) 524815
(210) 524853
(210) 524881
(210) 524882
(210) 524909
(210) 524945
(210) 524965
(210) 524976
(210) 525044
(210) 525107
(210) 525135
(210) 525149
(210) 525173
(210) 525225
(210) 525237
(210) 525278
(210) 525285

11/2021
10/2021
10/2021
10/2021
11/2021
18/2021
18/2021
17/2021
13/2021
17/2021
12/2021
12/2021
12/2021
12/2021
12/2021
13/2021
11/2021
13/2021
11/2021
12/2021
12/2021
12/2021
12/2021
14/2021
13/2021
13/2021
12/2021
11/2021
17/2021
12/2021
12/2021
12/2021
13/2021
13/2021

(210) 525290
(210) 525293
(210) 525335
(210) 525364
(210) 525405
(210) 525427
(210) 525481
(210) 525560
(210) 525649
(210) 525650
(210) 525653
(210) 525665
(210) 525783
(210) 525807
(210) 525829
(210) 525857
(210) 525912
(210) 525926
(210) 526042
(210) 526055
(210) 526411
(210) 526424
(210) 526471
(210) 526976
(210) 527019
(210) 527044
(210) 527100
(210) 527213
(210) 527371
(210) 527397
(210) 527649
(210) 527815
(210) 527817
(210) 527865

15/2021
20/2021
14/2021
14/2021
17/2021
13/2021
14/2021
13/2021
14/2021
14/2021
14/2021
14/2021
14/2021
16/2021
20/2021
14/2021
14/2021
18/2021
19/2021
17/2021
13/2021
18/2021
18/2021
15/2021
18/2021
16/2021
20/2021
20/2021
18/2021
17/2021
17/2021
19/2021
19/2021
20/2021

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 344004 (141) 2021 12 28

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) 048812 A. Wykreślono: NUPLEX RESINS B.V., BERGEN OP
ZOOM, Holandia; Wpisano: Allnex Netherlands B.V., BERGEN OP
ZOOM, Holandia.

(111) 072867 A. Wykreślono: First Data Polska Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 012873434; Wpisano: FISERV POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 012873434.
(111) 075414 A. Wykreślono: PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810; Wpisano: PPG CIESZYN
SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 0704098810.
(111) 083397 A. Wykreślono: GMTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Źlinice, Polska 146893358; Wpisano:
GMTG SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, Polska 146893358.
(111) 098710 A. Wykreślono: PROMARK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, Polska; Wpisano: PROMARK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015560865.
(111) 101654 A. Wykreślono: SIMPLE CREATIVE PRODUCTS
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013192742; Wpisano: CCC.EU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487.
(111) 109218 A. Wykreślono: First Data Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012873434; Wpisano: FISERV POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 012873434.
(111) 114873 A. Wykreślono: First Data Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012873434; Wpisano: FISERV POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 012873434.
(111) 135867 A. Wykreślono: First Data Polska S.A., Warszawa,
Polska; Wpisano: FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012873434.
(111) 149404 A. Wykreślono: NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142726126; Wpisano: PERRIGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
(111) 149404 A. Wykreślono: PERRIGO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
470550452; Wpisano: OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT NV, Nazareth, Belgia.
(111) 159015 A. Wykreślono: AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD., P.O Box 262 77102 ASHDOD, Izrael; Wpisano: Adama
Agan Ltd., Ashdod, Izrael.
(111) 172998 A. Wykreślono: First Data Polska Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 012873434; Wpisano: FISERV POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 012873434.
(111) 175770 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 13812/16/170) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506291 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-175770 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) 176463 A. Wykreślono: SANOFI-AVENTIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Niemcy.
(111) 179618 A. Wykreślono: First Data Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012873434; Wpisano: FISERV POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 012873434.
(111) 197043 A. Wykreślono: First Data Polska S.A., Warszawa,
Polska; Wpisano: FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012873434.
(111) 197045 A. Wykreślono: First Data Polska S.A., Warszawa,
Polska 012873434; Wpisano: FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012873434.
(111) 197046 A. Wykreślono: First Data Polska S.A., Warszawa,
Polska 012873434; Wpisano: FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012873434.
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(111) 223677 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Lesznowola, Polska
015585664; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307.
(111) 225304 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 13727/16/395) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506352 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-225304 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) 230779 A. Wykreślono: Firma Handlowo-Usługowa VMP
Piotr Grochowski, Kraków, Polska 120306223; Wpisano: EQUAL
GROUP MIŁOSZ HYŻAK, Gniezno, Polska 302106207.
(111) 232411 A. Wykreślono: SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM BADAWCZE „ITA-TEST” SPÓŁKA CYWILNA Małgorzata Czajkiewicz, Irena Kruszelnicka-Szapałas, Warszawa, Polska 011712539;
Wpisano: ITA-TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 388664512.
(111) 238114 D. Wykreślono: „W dniu 3 października 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 13725/16/593) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2507289 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-238114 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) 244720 A. Wykreślono: MULTI ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska 243202600; Wpisano: „MULTI - FORM II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska 277878877.
(111) 253012 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 13823/16/892) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2506008 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-253012 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) 254057 A. Wykreślono: POLSPORT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarki, Polska 241528668;
Wpisano: POLSPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 241528668.
(111) 254057 A. Wykreślono: POLSPORT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska
241528668; Wpisano: TAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 241528668.
(111) 254057 A. Wykreślono: TAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, Polska 241528668; Wpisano: POLSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, Polska 368115198.
(111) 254232 A. Wykreślono: Radosław Kościelniak, KOŚCIELNIAK RADOSŁAW ERSIM, Wrocław, Polska 020350902; Wpisano:
NIEMCHEM.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęgów, Polska 520582821.
(111) 254959 A. Wykreślono: SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Oświęcim, Polska 260133662; Wpisano: SYNTHOS
DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim, Polska 260133662.
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(111) 255744 D. Wykreślono: „W dniu 21 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 13848/16/539) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2505841 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-255744 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) 256405 A. Wykreślono: PARTNER XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 273365224; Wpisano: „PARTNER XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Zabrze, Polska 273365224.
(111) 256406 A. Wykreślono: PARTNER XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 273365224; Wpisano: „PARTNER XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Zabrze, Polska 273365224.
(111) 256407 A. Wykreślono: PARTNER XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 273365224; Wpisano: „PARTNER XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Zabrze, Polska 273365224.
(111) 256408 A. Wykreślono: PARTNER XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 273365224; Wpisano: „PARTNER XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Zabrze, Polska 273365224.
(111) 256683 A. Wykreślono: OPPENHEIM KRZYSZTOF, OPPENHEIM RENATA OPPENHEIM PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRAW DŁUŻNIKA
DŁUŻNIK TEŻ CZŁOWIEK, Warszawa, Polska 361864761.
(111) 256931 A. Wykreślono: HERBA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo k/Poznania, Polska 631517594; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
FARMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, Polska 631067961.
(111) 261101 A. Wykreślono: ZECER ANDRZEJ DRUKARNIA
A-Z COLOR, Antonie, Polska 550326997; Wpisano: SPV A-Z COLOR
ZECER SPÓŁKA JAWNA, Antonie, Polska 389343780.
(111) 264701 A. Wykreślono: SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Oświęcim, Polska 260133662; Wpisano: SYNTHOS
DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim, Polska 260133662.
(111) 267001 A. Wykreślono: GMTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Źlinice, Polska 146893358; Wpisano:
GMTG SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, Polska 146893358.
(111) 267002 A. Wykreślono: GMTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Źlinice, Polska 146893358; Wpisano:
GMTG SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, Polska 146893358.
(111) 268107 A. Wykreślono: OPPENHEIM KRZYSZTOF, OPPENHEIM RENATA OPPENHEIM PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRAW DŁUŻNIKA
DŁUŻNIK TEŻ CZŁOWIEK, Warszawa, Polska 361864761.
(111) 268108 A. Wykreślono: OPPENHEIM KRZYSZTOF, OPPENHEIM RENATA OPPENHEIM PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRAW DŁUŻNIKA
DŁUŻNIK TEŻ CZŁOWIEK, Warszawa, Polska 361864761.
(111) 268109 A. Wykreślono: OPPENHEIM KRZYSZTOF, OPPENHEIM RENATA OPPENHEIM PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRAW DŁUŻNIKA
DŁUŻNIK TEŻ CZŁOWIEK, Warszawa, Polska 361864761.
(111) 268110 A. Wykreślono: OPPENHEIM KRZYSZTOF, OPPENHEIM RENATA OPPENHEIM PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska; Wpisano: FUNDACJA PRAW DŁUŻNIKA
DŁUŻNIK TEŻ CZŁOWIEK, Warszawa, Polska 361864761.
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(111) 275954 A. Wykreślono: PŁUCIENNIK ROBERT KOŁACZ
KATARZYNA KOŁACZ GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE PIK SPÓŁKA CYWILNA, Wawrzyszów, Polska
670503587; Wpisano: PIERROT PK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wawrzyszów, Polska 670503587.
(111) 278535 A. Wykreślono: NEPENTES PHARMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142726126; Wpisano: PERRIGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 470550452.
(111) 278535 A. Wykreślono: PERRIGO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
470550452; Wpisano: OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT NV, Nazareth, Belgia.
(111) 279178 D. Wykreślono: „W dniu 28 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13752/16/353) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506784 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-279178 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) 282768 A. Wykreślono: KATARZYNA PREISS, NEW ADVERT, Osielsko, Polska; Wpisano: DESERLANDIA MARCIN PREISS,
Bydgoszcz, Polska 340720082.
(111) 294377 A. Wykreślono: SIMPLE CREATIVE PRODUCTS
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013192742; Wpisano: CCC.EU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, Polska 022395487.
(111) 299258 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PIK PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA,
Wawrzyszów, Polska 670503587; Wpisano: PIERROT PK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wawrzyszów, Polska
670503587.
(111) 299259 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PIK PŁUCIENNIK I KOŁACZ SPÓŁKA JAWNA,
Wawrzyszów, Polska 670503587; Wpisano: PIERROT PK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wawrzyszów, Polska
670503587.
(111) 305011 A. Wykreślono: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, Polska 020371028; Wpisano: ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 368712669.
(111) 305249 A. Wykreślono: DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, Polska
243255967; Wpisano: DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rodaki, Polska 240175529.
(111) 312642 A. Wykreślono: DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, Polska
243255967; Wpisano: DYNAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rodaki, Polska 240175529.
(111) 321141 A. Wykreślono: VH Invest AG, Kassel, Niemcy;
Wpisano: VORTEX ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, Polska
387131506.
(111) 321302 A. Wykreślono: JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa, Polska; Wpisano: JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa, Polska;
JURKIEWICZ MATEUSZ, Warszawa, Polska.
(111) 321302 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia 12
listopada 2021 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.”
(111) 322166 A. Wykreślono: RADOSŁAW KOŚCIELNIAK NIEMCHEM.COM, Szewce, Polska 020350902; Wpisano: NIEMCHEM.COM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęgów, Polska
520582821.

(111) 323489 A. Wykreślono: VH Invest AG, Kassel, Niemcy;
Wpisano: VORTEX ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, Polska
387131506.
(111) 334781 A. Wykreślono: RADOSŁAW KOŚCIELNIAK NIEMCHEM.COM, Szewce, Polska 020350902; Wpisano: NIEMCHEM.COM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęgów, Polska
520582821.
(111) 334782 A. Wykreślono: RADOSŁAW KOŚCIELNIAK NIEMCHEM.COM, Szewce, Polska 020350902; Wpisano: NIEMCHEM.COM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pęgów, Polska
520582821.
(111) 341974 A. Wykreślono: RYSZARD STANISŁAW MOZDYNIEWICZ, NARSIT, Warszawa, Polska 365980257; Wpisano: PAYMENTS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 386243396.
(111) 344060 A. Wykreślono: WITOLD FILIPOWICZ, PHARMACY LABORATORIES PLUS, Warszawa, Polska 014759659; Wpisano:
ROBERT FILIPOWICZ, Warszawa, Polska.
(111) 344661 A. Wykreślono: WRZOSEK MICHAŁ, WITKOWSKI PAWEŁ MICHAŁ WRZOSEK SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 383098960; Wpisano: WRZOSEK MICHAŁ, WITKOWSKI PAWEŁ
RESPO WYDAWNICTWO SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska
383098960.
(111) 344895 A. Wykreślono: POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice,
Polska 368948283; Wpisano: PPWET SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice,
Polska 384264780.
(111) 344896 A. Wykreślono: POLSKI PROGRAM WETERYNARYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice,
Polska 368948283; Wpisano: PPWET SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice,
Polska 384264780.

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) 420193A
(540) Banxiol
(732) Mylan Heathcare GmbH,
Freundallee 9A, 30173 Hannover (DE)
(151) 2021 07 22
(441) 2021 09 06
(111) 763265
(540) VILLANELLA	
(732) E.M. Treur en Zn. B.V.,
93, Rietveld, NL-3443 XB WOERDEN (NL)
(151) 2021 07 30
(441) 2021 09 06

(511) 5
(581) 2021 08 19
(511) 29
(581) 2021 08 19

(111) 857488
(540) CNC
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Changcheng Electrical Group Zhejiang Technology Co.,Ltd,
Hutou Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing Clty,
Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 05 25
(441) 2021 09 06
(581) 2021 08 19
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(111) 1086573
(540) HARM
(732) Raytheon Company,
870 Winter Street Waltham MA 02451 (US)
(151) 2021 07 02
(441) 2021 08 16

(511) 13

(581) 2021 07 29

(111) 1127505
(540) Korona
(732) KORONA ELECTRIC GMBH,
HAPUTSTRASSE 169, 59846 SUNDERN (DE)
(151) 2012 04 17
(441) 2012 11 05

(511) 8, 9, 11, 26

(581) 2012 09 20

(111) 1488149 (540) MAKE THE FIRST MOVE	
(511) 28, 35, 38,

41, 42, 45
(732) Bumble Holding Limited,
The Broadgate Tower, Third Floor, 20 Primrose Street,
LONDON EC2A 2RS (GB)
(151) 2021 07 05
(441) 2021 08 16
(581) 2021 07 29
(111) 1547547
(540) R REBEL
(531) CFE: 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01
(732) Kuznetsov Ilya Sergeevich,
ul. Gakkelevskaya 22, korp. 1, kv. 161,
RU-197372 Sankt-Peterburg (RU)
(151) 2021 07 12
(441) 2021 08 16

(511) 3, 8, 21, 35, 41, 44

(581) 2021 07 29

(111) 1565086
(540) SMARTSREDA	
(511) 6, 7, 19, 20,

21, 28, 35, 40
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„MARKETPLACE SREDA”,
Efremova street 50, room 408, Ulyanovsk,
RU-432045 Ulyanovsk region (RU)
(151) 2021 07 07
(441) 2021 08 16
(581) 2021 07 29
(111) 1572287
(540) INVISTA
(531) CFE: 27.05.02, 29.01.04
(511) 3, 5, 16, 35
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu « VKF BAZYS »,
vul. Okeanska, bud.3, kim. 10m. Dnipro 49000 (UA)
(151) 2020 07 23
(441) 2021 02 15
(581) 2021 01 28
(111) 1607884
(540) LEMONTEX
(531) CFE: 27.05.01
(732) LEMON CO., LTD.,
1105-65, Sanho-daero,Sandong-myeon,
Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 39170 (KR)
(151) 2021 05 20
(441) 2021 09 06
(111) 1607933
(540) COL	
(732) SILVIO COLOMBO,
Via San Giuseppe 29, I-20831 SEREGNO (MB) (IT)
(151) 2021 05 14
(441) 2021 09 06

(511) 22, 24

(581) 2021 08 19
(511) 7

(581) 2021 08 19

(111) 1607940
(540) WindFree
(531) CFE: 27.05.09
(511) 11
(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(151) 2021 04 23
(441) 2021 09 06
(581) 2021 08 19
(111) 1609168
(540) DERMATHOD
(531) CFE: 01.13.15, 24.13.01, 24.17.05, 27.05.01
(511) 3
(732) COSPLAN INC.,
12, F-1214, 111, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul 08390 (KR)
(151) 2021 03 31
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
(111) 1609199
(540) ASPRO
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.01
(732) Limited Liability Company «HIMBALT»,
Kv. 217, d. 9-2, ul. Antonova-Ovseenko,
RU-190000 Saint Petersburg (RU)
(151) 2021 05 31
(441) 2021 09 13

(511) 6, 7, 8, 11, 19

(581) 2021 08 26

(111) 1609222
(540) ARMOPEX
(511) 6, 17, 19
(732) Brugg Rohrsystem AG,
Industriestrasse 39, CH-5314 Kleindöttingen (CH)
(151) 2021 04 30
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
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(111) 1609263
(540) YOU The sun is heart VIETNAM
(531) CFE: 01.03.02, 27.05.10, 29.01.14
(511) 32
(732) Nam Viet Food and Beverage Company Limited,
994/1C Nguyen Thi Minh Khai Street, Tan Thang Quarter,
Tan Binh Ward, Di An City, Binh Duong Province (VN)
(151) 2021 01 14
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
(111) 1609275
(540) SY
(531) CFE: 26.01.01, 27.05.01
(732) TAIZHOU SHANGYI VALVE CO., LTD.,
Zhang’ao Village, Qinggang Town, Yuhuan City,
Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 06 24
(441) 2021 09 13

(511) 6

(581) 2021 08 26

(111) 1609308
(540) FUPACT
(511) 9
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS,
35 rue Joseph Monier, F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR)
(151) 2021 03 30
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
(111) 1609668
(540) ATOM energy
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01
(511) 32
(732) QANTO s.r.o., Na Slatince 3, CZ-106 00 Praha 10, Záběhlice (CZ)
(151) 2021 02 09
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
(111) 1609699
(540) 1ST
(531) CFE: 02.09.04, 26.03.23, 26.13.25,
27.05.01, 27.07.01, 28.05.00, 29.01.12
(732) Shchychko Vadim Oleksandrovych,
vul. Yantarna 42/264, Dnipro 49024 (UA)
(151) 2021 05 14
(441) 2021 09 13

(511) 9
(581) 2021 08 26

(111) 1609725
(540) BEAUTY ANGEL REDIST PROFESSIONAL
(531) CFE: 03.07.17, 26.04.05, 27.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(511) 3
(732) CK KOZMETİK SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş.,
MAHMUTBEY MH. 2438 SOK NO: 99, BAĞCILAR, İSTANBUL (TR)
(151) 2021 02 01
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
(111) 1609822
(531) CFE: 26.13.25
(511) 25
(732) CHANGZHOU ABILITY GARMENTS CO., LTD.,
No. 69 North Qingyang Road, Tianning District,
Changzhou, Jiangsu (CN)
(151) 2021 06 29
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
(111) 1609860
(540) Roll’n Clip
(531) CFE: 14.07.06, 26.11.03, 27.03.15, 27.05.01
(511) 8
(732) HUTCHINSON, 2 rue Balzac, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 05 20
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
(111) 1609880
(540) YES
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) TAIZHOU YIHAO STEERING GEAR CO., LTD.,
Kanmen Technological Industrial Zone, Zhugang Town,
Yuhuan, Zhejiang (CN)
(151) 2021 06 05
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
(111) 1609898
(540) ARMALIZ
(531) CFE: 27.05.01
(511) 1, 2
(732) TEKNİK KİMYA DONATIM MAKİNE
ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Akçaburgaz Mahallesi 3137. Sokak No: 10 Esenyurt, İstanbul (TR)
(151) 2021 05 03
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
(111) 1609911
(540) BIOKEMA	
(511) 5, 31, 41
(732) Biokema S.A., Chemin de Chatanerie 2, CH-1023 Crissier (CH)
(151) 2021 04 30
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
(111) 1609948
(540) YEHON
(531) CFE: 27.05.17
(511) 12
(732) TAIZHOU YIHAO STEERING GEAR CO., LTD.,
Kanmen Technological Industrial Zone, Zhugang Town,
Yuhuan, Zhejiang (CN)
(151) 2021 06 05
(441) 2021 09 13
(581) 2021 08 26
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Rejestracja międzynarodowa,
w której wydano decyzję
o definitywnej odmowie uznania ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(111) 1492876
(540) HEALTHBERRY	
(511) 32
(732) Individual entrepreneur Morgunov Leonid Grigor’evich,
kv. 47, d. 8, ul. Dostoevskogo, RU-630091 Novosibirsk (RU)
(151) 2020 11 10
(441) 2020 12 28
(581) 2020 12 10

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) 1566692
(540) GREENFIBER
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 21, 24
(732) Individual entrepreneur Morgunov Leonid Grigor’evich,
ul. Dostoevskogo, d. 8, kv. 47, RU-630091 Novosibirsk (RU)
(151) 2020 11 11
(441) 2021 01 11
(581) 2020 12 24

(111) 1292812
(540) APPLE
(531) CFE: 27.05.17
(511) 18
(732) GUANGDONG PINGGUO SHIYE YOUXIAN GONGSI,
Hengling Kaifaqu, Shitanzhen, Zengchengshi 511330,
Guangzhou, Guangdong (CN)
(151) 2016 01 29
(441) 2016 04 25
(581) 2016 03 17

