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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 22/2022

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 240 731 do nr 240 770)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240733
(41) 2021 03 08
(51) A01C 1/02 (2006.01)
A01G 31/02 (2006.01)
(21) 431026 (22)
2019 09 03

(72) SZULC JOANNA, Bydgoszcz (PL); GOZDECKA GRAŻYNA,
Białe Błota (PL); POĆWIARDOWSKI WOJCIECH, Kobylarnia (PL);
DOMORADZKI MAREK, Koluszki (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób produkcji kiełków konsumpcyjnych i urządzenie
do tego procesu
(B1) (11) 240741
(41) 2018 09 10
(51) A23D 7/00 (2006.01)
A23P 10/35 (2016.01)
A23P 10/40 (2016.01)
A23P 10/47 (2016.01)
(21) 420288 (22)
2017 02 27

Nr 22/2022
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(72) CHRZANOWSKI MAREK ROBERT, Wilczyce (PL)
(73) OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania sproszkowanego oleju lnianego oraz
sproszkowany olej lniany
(B1) (11) 240769
(41) 2021 03 08
(51) A23L 11/00 (2021.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A61K 31/702 (2006.01)
(21) 430981 (22)
2019 08 29
(72) ZIELONKA ROMAN, Poznań (PL); PRZYGOŃSKI KRZYSZTOF,
Poznań (PL); WOJTOWICZ ELŻBIETA, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU
ROLNO-SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA
DĄBROWSKIEGO-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania koncentratu prebiotycznego z nasion
grochu
(B1) (11) 240735
(41) 2021 03 08
(51) A43B 13/14 (2006.01)
A43B 13/16 (2006.01)
(21) 431057 (22)
2019 09 05
(72) KLECHA SYLWIA, Kraków (PL); GAJEWSKI ROBERT, Kraków (PL);
MILEWSKI BARTŁOMIEJ, Zaborze (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO, Łódź (PL)
(54) Spód obuwniczy dla diabetyków
(B1) (11) 240761
(41) 2021 08 23
(51) A47K 13/00 (2006.01)
(21) 432983 (22)
2020 02 20
(72) WARZECHA KATARZYNA, Józefosław (PL); BODNAR MACIEJ,
Wrocław (PL); OLENDEREK FILIP, Wrocław (PL);
NIEDZIELSKI WACŁAW, Piaseczno (PL)
(73) BLACK SPECIAL SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54)	Ergonomiczna nakładka higieniczna
(B1) (11) 240747
(41) 2020 04 06
(51) A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
(21) 427299 (22)
2018 10 01
(72) DUDA SŁAWOMIR, Gliwice (PL); JURECZKO PAWEŁ,
Gliwice (PL); MACHOCZEK TOMASZ, Rybnik (PL);
ZAWISTOWSKI MACIEJ, Bytom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do określania znaczników pomiarowych na kończynach dolnych człowieka przy przeprowadzaniu badań kinematyki chodu
(B1) (11) 240736
(41) 2004 03 08
(51) A61C 15/00 (2006.01)
A61C 15/04 (2006.01)
(21) 355741 (22)
2002 08 28
(72) REMIŃ JAN F., Gorzupia (PL)
(73) REMIŃ JAN F., Gorzupia (PL)
(54) Uchwyt nitki dentystycznej
(B1) (11) 240732
(41) 2020 10 05
(51) A61F 5/00 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
(21) 429501 (22)
2019 04 03
(72) JUNG STANISŁAW, Bydgoszcz (PL); PANASIUK ANNA,
Witulin (PL); ZYCH SARA, Bydgoszcz (PL)
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(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Koszulka korygująca deformację klatki piersiowej o typie wypukłym-kurzym z regulowanym naciskiem
(B1) (11) 240746
(41) 2021 11 29
(51) B21J 15/02 (2006.01)
B21D 39/00 (2006.01)
(21) 434098 (22)
2020 05 28
(72) KOWALIK MAREK, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Sposób zabezpieczania płyt radiatorów przed wykrzywianiem
się podczas zakuwania w nich żeber
(B1) (11) 240743
(41) 2020 06 01
(51) B22D 17/00 (2006.01)
(21) 427873 (22)
2018 11 23
(72) ROGAL ŁUKASZ, Kraków (PL); BARAN BOGDAN, Prusy (PL);
KUCHNA ADAM, Kraków (PL); KAZIMIERCZAK HONORATA,
Kraków (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania struktury tiksotropowej
z fazy ciekłej oraz stałej i do wyciskania oraz odlewania tiksotropowego stopów metali lekkich
(B1) (11) 240764
(41) 2020 01 13
(51) B22F 3/12 (2006.01)
B22F 1/00 (2022.01)
C22C 14/00 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
(21) 426230 (22)
2018 07 06
(72)	ADAMEK GRZEGORZ, Koziegłowy (PL);
DAWIDAR MONTASSER, Mansoura (EG); SOPATA MATEUSZ,
Poznań (PL); JAKUBOWICZ JAROSŁAW, Błażejewo (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania spieków tytanowych ze stopów tytanu
lub kompozytów na osnowie tytanowej o kształcie otwartych lub
zamkniętych tulejek o litych lub porowatych ściankach
(B1) (11) 240765
(41) 2020 01 13
(51) B22F 3/12 (2006.01)
B22F 1/00 (2022.01)
C22C 14/00 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
(21) 426231 (22)
2018 07 06
(72)	ADAMEK GRZEGORZ, Koziegłowy (PL);
DAWIDAR MONTASSER, Mansoura (EG); SOPATA MATEUSZ,
Poznań (PL); JAKUBOWICZ JAROSŁAW, Błażejewo (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania spieków tytanowych ze stopów tytanu
lub kompozytów na osnowie tytanowej o kształcie otwartych lub
zamkniętych tulejek o litych lub porowatych ściankach
(B1) (11) 240749
(41) 2021 02 08
(51) B29C 37/02 (2006.01)
B29C 37/04 (2006.01)
B23D 23/00 (2006.01)
(21) 430827 (22)
2019 08 06
(72) WAŁĘSA KRZYSZTOF, Poznań (PL); WILCZYŃSKI DOMINIK,
Murowana Goślina (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF, Poznań (PL);
WOJTKOWIAK DOMINIK, Kamionki (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Przyrząd do usuwania wypływki po zgrzewaniu doczołowym
polimerowych pasów cięgnowych
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(B1) (11) 240739
(41) 2020 01 02
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B65D 33/06 (2006.01)
(21) 426062 (22)
2018 06 25
(72) KOSTYRA ADAM, Kołbiel (PL)
(73) KOSTYRA ADAM AKOST, Kołbiel (PL)
(54) Folia wielowarstwowa, w szczególności do formowania uchwytów toreb
(B1) (11) 240737
(41) 2012 11 05
(51) B60M 1/02 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
(21) 394690 (22)
2011 04 27
(72) KOWALSKI SYLWESTER, Niegowonice (PL)
(73) KOWALSKI SYLWESTER, Niegowonice (PL)
(54) System do wykrywania obniżenia napięcia w sieci elektrycznej
wysokiego napięcia stałego, system do wykrywania i sygnalizacji
uszkodzenia i/lub kradzieży przewodów wysokonapięciowej sieci
elektrycznej napięcia stałego zasilany przez wysokonapięciowy
obniżający sterowany przekształtnik energoelektroniczny napięcie
stałe-napięcie zmienne-napięcie stałe
(B1) (11) 240742
(41) 2019 10 07
(51) B60N 3/06 (2006.01)
B61C 17/04 (2006.01)
(21) 425095 (22)
2018 03 30
(72) KAZIMIERCZK MACIEJ, Łódź (PL); JAŚCZAK MAREK, Łódź (PL)
(73) ZUTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Urządzenie do regulacji podestu motorniczego albo maszynisty
(B1) (11) 240756
(41) 2019 11 04
(51) B60R 9/058 (2006.01)
(21) 428525 (22)
2019 01 08
(72) KOPYCKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL)
(73) JACKY AUTO SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Zespół sprzęgający bagażnika dachowego do samochodów
osobowych wyposażonych w relingi
(B1) (11) 240734
(41) 2018 07 30
(51) B60S 13/02 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
H04B 17/00 (2015.01)
(21) 420328 (22)
2017 01 27
(72)	ŁUKJANOW SŁAWOMIR, Warszawa (PL);
PIJANOWSKI BOGUSŁAW, Warszawa (PL); ZIELIŃSKI WOJCIECH,
Jabłonna (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY
INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL)
(54) Obrotnica do badania w komorze semibezodbiciowej kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) pojazdów zwłaszcza samochodowych o dużej masie całkowitej
(B1) (11) 240757
(41) 2021 03 08
(51) B65D 88/74 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
(21) 430963 (22)
2019 08 27
(72) CZOPEK ADAM, Kraków (PL)
(73) CZOPEK ADAM BIURO PROJEKTÓW PROACEM, Kraków (PL)
(54) System zbiornikowy do bezpiecznego i bezterminowego magazynowania pyłu węglowego
(B1) (11) 240768
(41) 2020 08 24
(51) C01B 25/26 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
(21) 429024 (22)
2019 02 22

(72) MACIEJEWSKA KAMILA, Kalisz (PL); MARCINIAK ŁUKASZ,
Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH
IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Wrocław (PL)
(54)	Nanocząstki fosforanów metali ziem rzadkich i przejściowych
typu MxA1-xPO4 i sposób ich wytwarzania
(B1) (11) 240770
(41) 2021 08 09
(51) C02F 1/46 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)
(21) 432837 (22)
2020 02 04
(72) DZIMITROWICZ ANNA, Kamienna Góra (PL);
MOTYKA-POMAGRUK AGATA, Gdańsk (PL); JAMRÓZ PIOTR,
Wrocław (PL); ŚLEDŹ WOJCIECH, Olsztyn (PL); ŚLEDŹ ZUZANNA,
Dywity (PL); ŁOJKOWSKA EWA, Gdańsk (PL); POHL PAWEŁ,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Sposób eradykacji drobnoustrojów chorobotwórczych względem ludzi i zwierząt z odpadów płynnych
(B1) (11) 240762
(41) 2021 11 02
(51) C05G 5/27 (2020.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C05F 11/10 (2006.01)
(21) 433707 (22)
2020 04 27
(72) MIKŁA DANIEL, Udanin (PL); MIKŁA ELŻBIETA, Udanin (PL)
(73) CHEMFARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Udanin (PL)
(54) Sposób wytwarzania zawiesinowego nawozu mineralno-organicznego
(B1) (11) 240744
(41) 2020 01 27
(51) C07C 67/14 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
(21) 426427 (22)
2018 07 24
(72)	GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL);
CZARNECKA MARTA, Rokietnica (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1-(3-Metoksycynamoilo)-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina
oraz sposób otrzymywania 1-(3-metoksycynamoilo)-2-hydroksy-snglicero-3-fosfocholiny
(B1) (11) 240766
(41) 2020 08 24
(51) C07D 209/18 (2006.01)
C07D 213/82 (2006.01)
C07C 213/08 (2006.01)
C07C 215/40 (2006.01)
C07C 229/12 (2006.01)
C07C 229/22 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
A01N 43/38 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
(21) 428873 (22)
2019 02 11
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KACZMAREK DAMIAN,
Izabelin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Ciecze jonowe z kationem amoniowym i anionem indolilo-3-masłowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako
ukorzeniacz
(B1) (11) 240767
(41) 2021 04 06
(51) C07D 209/18 (2006.01)
C07C 15/40 (2006.01)

Nr 22/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/38 (2006.01)
(21) 431315 (22)
2019 09 30
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ,
Szczecinek (PL); KACZMAREK DAMIAN KRYSTIAN, Izabelin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Indolilo-3-maślany alkilo(2-hydroksyetylo)dimetyloamoniowe,
sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako ukorzeniacze
(B1) (11) 240740
(41) 2013 11 12
(51) C08J 11/08 (2006.01)
C08J 3/11 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
(21) 399091 (22)
2012 05 02
(72) BOGACKA IZABELLA, Warszawa (PL);
LEWANDOWSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) BOGACKA IZABELLA, Warszawa (PL);
LEWANDOWSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(54) Sposób wyodrębniania tworzyw sztucznych z odpadów komunalnych zawierających tworzywa
(B1) (11) 240738
(41) 2020 01 02
(51) C08L 23/04 (2006.01)
C08K 3/105 (2018.01)
C08J 5/18 (2006.01)
(21) 426061 (22)
2018 06 25
(72) KOSTYRA ADAM, Kołbiel (PL)
(73) KOSTYRA ADAM AKOST, Kołbiel (PL)
(54) Mieszanka do wytwarzania folii, w szczególności do wytwarzania toreb typu T-shirt
(B1) (11) 240748
(41) 2020 11 16
(51) C12M 3/00 (2006.01)
B01J 19/00 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12N 5/00 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/071 (2010.01)
G01N 33/15 (2006.01)
(21) 429859 (22)
2019 05 07
(72) SZAFRAN ROMAN, Wrocław (PL); LEWANDOWSKA URSZULA,
Łódź (PL); FICHNA JAKUB, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź (PL)
(54) Magnetyczno-hydrodynamiczna platforma mikrofluidalna,
sposób jej wytwarzania oraz sposób hodowli sztucznych tkanek
w mikropolu magnetycznym
(B1) (11) 240763
(41) 2019 11 18
(51) C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/14 (2006.01)
B23P 9/00 (2006.01)
B22D 27/00 (2006.01)
(21) 425610 (22)
2018 05 16
(72) FICEK MATEUSZ, Słupsk (PL); BOGDANOWICZ ROBERT,
Gdańsk (PL); SOBASZEK MICHAŁ, Gdańsk (PL);
JĘDRZEJEWSKA-SZCZERSKA MAŁGORZATA, Gdańsk (PL);
MAJCHROWICZ DARIA, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii diamentowych
(B1) (11) 240760
(41) 2020 06 01
(51) C25D 17/06 (2006.01)
C25D 17/08 (2006.01)
C25D 19/00 (2006.01)
C25D 7/06 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
(21) 428999 (22)
2019 02 21
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(72)	GIERLACH TOMASZ, Krajenka (PL); MUSZCZEK-SALA EDYTA,
Krajenka (PL); KRYSA ŁUKASZ, Złotów (PL)
(73) ROMB SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów (PL)
(54) Układ do cynkowania elektrolitycznego gwoździ w szpulach
i sposób cynkowania elektrolitycznego gwoździ w szpulach
(B1) (11) 240751
(41) 2015 10 26
(51) E01C 9/10 (2006.01)
E01C 9/08 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
E01C 5/00 (2006.01)
(21) 407920 (22)
2014 04 16
(72) PROKOP BOGUSŁAW, Łapy (PL)
(73) PROKOP BOGUSŁAW, Łapy (PL)
(54) Płytowa konstrukcja nośna do zalewania wodoprzepuszczalną
masą
(B1) (11) 240753
(41) 2019 12 16
(51) E04G 13/02 (2006.01)
B28B 21/82 (2006.01)
(21) 425820 (22)
2018 06 05
(72) CHOIŃSKI JACEK, Porosły (PL); DERPEŃSKI ŁUKASZ,
Białystok (PL)
(73) BETA PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Porosły (PL)
(54) Tuba szalunkowa do wylewania kolumn z wzorami ozdobnymi
(B1) (11) 240752
(41) 2017 07 31
(51) E06B 3/56 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 415931 (22)
2016 01 27
(72) PUDŁO TADEUSZ, Ryki (PL); PUDŁO MARCIN, Ryki (PL)
(73) PUMAR-1 PUDŁO SPÓŁKA JAWNA, Ryki (PL)
(54) Okno
(B1) (11) 240750
(41) 2021 04 19
(51) F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
(21) 431416 (22)
2019 10 08
(72) SZCZĘCH MARCIN, Kraków (PL); HORAK WOJCIECH,
Biadoliny Radłowskie (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla kołnierza wału obrotowego
(B1) (11) 240759
(41) 2021 11 29
(51) F16K 31/02 (2006.01)
F16K 31/04 (2006.01)
(21) 434067 (22)
2020 05 25
(72) DŹWILEWSKI PAWEŁ, Boksze-Osada (PL)
(73) KAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin (PL)
(54) Siłownik do rozdzielaczy
(B1) (11) 240731
(41) 2019 07 29
(51) F16L 101/30 (2006.01)
F15B 19/00 (2006.01)
G01M 3/08 (2006.01)
G01N 3/12 (2006.01)
G01N 3/18 (2006.01)
(21) 424293 (22)
2018 01 17
(72) MAĆKOWIAK PAWEŁ, Bydgoszcz (PL); URBAŃSKI KRZYSZTOF,
Wielki Komorsk (PL); PŁACZEK DOMINIKA, Łobżenica (PL);
BOROŃSKI DARIUSZ, Bydgoszcz (PL); KOTYK MACIEJ, Trzcianka (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Układ hydrauliczny stanowiska do badania elementów hydraulicznych, próbek materiałowych oraz konstrukcyjnych
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(B1) (11) 240758
(41) 2021 05 04
(51) F24S 20/62 (2018.01)
F24S 20/66 (2018.01)
F24S 23/70 (2018.01)
F24D 5/00 (2006.01)
(21) 431586 (22)
2019 10 23
(72) KOZIŃSKI JACEK, Zalesie Górne (PL); FIASIUK STANISŁAW,
Zalesie Górne (PL)
(73) DWOREK POLSKI SPÓŁKA JAWNA KOZIŃSKI JACEK, RYBAK
GRZEGORZ, Zalesie Górne (PL)
(54) System do ogrzewania domu energią słoneczną w zimnej części
roku
(B1) (11) 240754
(41) 2020 12 28
(51) G01M 13/00 (2019.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 7/31 (2006.01)
(21) 430387 (22)
2019 06 25
(72) IWAŃSKI GRZEGORZ, Jaworzno (PL)
(73) IWAŃSKI GRZEGORZ TECH-IG, Jaworzno (PL)
(54) Sposób pomiaru krzywizny wału wirnika
(B1) (11) 240755
(41) 2021 03 22
(51) G01N 3/04 (2006.01)
(21) 431218 (22)
2019 09 19
(72) KUCZMASZEWSKI JÓZEF, Lublin (PL);
WŁODARCZYK MACIEJ, Biała (PL)
(73) POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Zespół uchwytów samocentrujących do prób wytrzymałościowych
(B1) (11) 240745
(41) 2021 04 19
(51) H02J 7/34 (2006.01)
H02J 7/14 (2006.01)
B60M 3/02 (2006.01)
G05F 1/66 (2006.01)
H02J 3/28 (2006.01)
H02J 1/14 (2006.01)
(21) 431402 (22)
2019 10 08
(72) JARNUT MARCIN, Zielona Góra (PL); KANIEWSKI JACEK,
Zielona Góra (PL); BENYSEK GRZEGORZ, Nowe Kramsko (PL);
OBRYCKI PIOTR, Pruszków (PL); ARTYSZAK DAMIAN, Piaseczno (PL);
DZIENIS WOJCIECH, Białystok (PL); ANIELAK PAWEŁ, Mrozy (PL)
(73) PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób sterowania stacjonarnym systemem magazynowania
energii do zastosowań w podstacjach trakcyjnych

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

2

A01C 1/02 (2006.01)
A01G 31/02 (2006.01)
A01N 43/38 (2006.01)
A01N 43/40 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/38 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A23D 7/00 (2006.01)

240733
240733*
240766*
240766*
240767*
240767*
240766*
240741

Symbol	Nr
MKP
patentu
1

A23L 11/00 (2021.01)
A23L 33/00 (2016.01)
A23P 10/35 (2016.01)
A23P 10/40 (2016.01)
A23P 10/47 (2016.01)
A43B 13/14 (2006.01)
A43B 13/16 (2006.01)
A47K 13/00 (2006.01)

2

240769
240769*
240741*
240741*
240741*
240735
240735*
240761

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

1

2

1

2

A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A61B 17/56 (2006.01)
A61C 15/00 (2006.01)
A61C 15/04 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
A61K 31/702 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
A61L 2/14 (2006.01)
B01J 19/00 (2006.01)
B21D 39/00 (2006.01)
B21J 15/02 (2006.01)
B22D 17/00 (2006.01)
B22D 27/00 (2006.01)
B22F 3/12 (2006.01)
B22F 1/00 (2022.01)
B22F 3/12 (2006.01)
B22F 1/00 (2022.01)
B23D 23/00 (2006.01)
B23P 9/00 (2006.01)
B28B 21/82 (2006.01)
B29B 17/02 (2006.01)
B29C 37/02 (2006.01)
B29C 37/04 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B60M 1/02 (2006.01)
B60M 3/02 (2006.01)
B60N 3/06 (2006.01)
B60R 9/058 (2006.01)
B60S 13/02 (2006.01)
B61C 17/04 (2006.01)
B65D 33/06 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
C01B 25/26 (2006.01)
C02F 1/46 (2006.01)
C05F 11/10 (2006.01)
C05G 5/27 (2020.01)
C05G 3/00 (2020.01)
C07C 67/14 (2006.01)
C07C 213/08 (2006.01)
C07C 215/40 (2006.01)
C07C 229/12 (2006.01)
C07C 229/22 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 15/40 (2006.01)
C07D 209/18 (2006.01)
C07D 213/82 (2006.01)
C07D 209/18 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C08J 11/08 (2006.01)

240747
240747*
240747*
240732*
240736
240736*
240732
240769*
240764*
240765*
240770*
240748*
240746*
240746
240743
240763*
240764
240764*
240765
240765*
240749*
240763*
240753*
240740*
240749
240749*
240739
240737
240745*
240742
240756
240734
240742*
240739*
240757
240757*
240768
240770
240762*
240762
240762*
240744
240766*
240766*
240766*
240766*
240766*
240767*
240766
240766*
240767
240744*
240740

C08J 3/11 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08K 3/105 (2018.01)
C08L 23/04 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12N 5/00 (2006.01)
C12N 5/02 (2006.01)
C12N 5/071 (2010.01)
C22C 14/00 (2006.01)
C22C 14/00 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/14 (2006.01)
C25D 17/06 (2006.01)
C25D 17/08 (2006.01)
C25D 19/00 (2006.01)
C25D 7/06 (2006.01)
C25D 3/22 (2006.01)
E01C 9/10 (2006.01)
E01C 9/08 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
E01C 5/00 (2006.01)
E04G 13/02 (2006.01)
E06B 3/56 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
F15B 19/00 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
F16K 31/04 (2006.01)
F16L 101/30 (2006.01)
F24D 5/00 (2006.01)
F24S 20/62 (2018.01)
F24S 20/66 (2018.01)
F24S 23/70 (2018.01)
G01B 7/28 (2006.01)
G01B 7/31 (2006.01)
G01M 3/08 (2006.01)
G01M 13/00 (2019.01)
G01N 33/15 (2006.01)
G01N 3/12 (2006.01)
G01N 3/18 (2006.01)
G01N 3/04 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G05F 1/66 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
H02J 7/14 (2006.01)
H02J 3/28 (2006.01)
H02J 1/14 (2006.01)
H04B 17/00 (2015.01)

240740*
240738*
240738*
240738
240768*
240748
240748*
240748*
240748*
240748*
240764*
240765*
240763
240763*
240760
240760*
240760*
240760*
240760*
240751
240751*
240751*
240751*
240753
240752
240752*
240731*
240750
240750*
240759
240759*
240731
240758*
240758
240758*
240758*
240754*
240754*
240731*
240754
240748*
240731*
240731*
240755
240737*
240734*
240745*
240745
240745*
240745*
240745*
240734*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

240731 F16L 101/30 (2006.01)
240732 A61F 5/00 (2006.01)
240733 A01C 1/02 (2006.01)

	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

240734 B60S 13/02 (2006.01)
240735 A43B 13/14 (2006.01)
240736 A61C 15/00 (2006.01)

Nr 22/2022
1

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2

240737
240738
240739
240740
240741
240742
240743
240744
240745
240746
240747
240748
240749
240750
240751
240752
240753

B60M 1/02 (2006.01)
C08L 23/04 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
C08J 11/08 (2006.01)
A23D 7/00 (2006.01)
B60N 3/06 (2006.01)
B22D 17/00 (2006.01)
C07C 67/14 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
B21J 15/02 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
B29C 37/02 (2006.01)
F16J 15/43 (2006.01)
E01C 9/10 (2006.01)
E06B 3/56 (2006.01)
E04G 13/02 (2006.01)

1

2

240754
240755
240756
240757
240758
240759
240760
240761
240762
240763
240764
240765
240766
240767
240768
240769
240770

G01M 13/00 (2019.01)
G01N 3/04 (2006.01)
B60R 9/058 (2006.01)
B65D 88/74 (2006.01)
F24S 20/62 (2018.01)
F16K 31/02 (2006.01)
C25D 17/06 (2006.01)
A47K 13/00 (2006.01)
C05G 5/27 (2020.01)
C23C 14/06 (2006.01)
B22F 3/12 (2006.01)
B22F 3/12 (2006.01)
C07D 209/18 (2006.01)
C07D 209/18 (2006.01)
C01B 25/26 (2006.01)
A23L 11/00 (2021.01)
C02F 1/46 (2006.01)

(A1) (21) 429269
(A1) (21) 429396
(A1) (21) 429492
(A1) (21) 429589
(A1) (21) 429721
(A1) (21) 429748
(A1) (21) 430004
(A1) (21) 430264
(A1) (21) 430268
(A1) (21) 430294
(A1) (21) 430313
(A1) (21) 430361
(A1) (21) 430539
(A1) (21) 430540
(A1) (21) 430713
(A1) (21) 430780
(A1) (21) 430965
(A1) (21) 431034
(A1) (21) 431035
(A1) (21) 431305

9
20/2020
21/2020
21/2020
22/2020
23/2020
19/2020
25/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
27/2020
07/2021
07/2021
03/2021
03/2021
22/2020
05/2021
05/2021
07/2021

(A1) (21) 431640
(A1) (21) 431828
(A1) (21) 431831
(A1) (21) 432000
(A1) (21) 432001
(A1) (21) 432131
(A1) (21) 432260
(A1) (21) 432265
(A1) (21) 432437
(A1) (21) 432465
(A1) (21) 432474
(A1) (21) 432481
u)
(A1) (21) 432536
(A1) (21) 432592
(A1) (21) 432792
(A1) (21) 432886
(A1) (21) 433240
(A1) (21) 433279
(A1) (21) 434851

09/2021
10/2021
10/2021
11/2021
11/2021
12/2021
13/2021
13/2021
14/2021
14/2021
14/2021
14/2021
21/2020
16/2021
18/2021
20/2021
25/2021
25/2021
13/2021

u)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 395723
(A1) (21) 408569
(A1) (21) 412618
(A1) (21) 413314
(A1) (21) 414459
(A1) (21) 415059
(A1) (21) 415409
(A1) (21) 417113
(A1) (21) 417612
(A1) (21) 417924
(A1) (21) 418269
(A1) (21) 418329
(A1) (21) 418348
(A1) (21) 418443
(A1) (21) 418822
(A1) (21) 418861
u)
(A1) (21) 419872
(A1) (21) 419950
(A1) (21) 420079
(A1) (21) 420950
(A1) (21) 421104
(A1) (21) 421120
(A1) (21) 421169
(A1) (21) 421175
(A1) (21) 421303
(A1) (21) 421340
(A1) (21) 422291
(A1) (21) 422297
u)
(A1) (21) 422332
u)
(A1) (21) 422333
(A1) (21) 422397
(A1) (21) 422718
(A1) (21) 422725
(A1) (21) 422829
(A1) (21) 423297
(A1) (21) 423352
u)

03/2013
26/2015
26/2016
03/2017
09/2017
12/2017
14/2017
24/2017
26/2017
02/2018
04/2018
05/2018
05/2018
05/2018
08/2018
07/2018
14/2018
14/2018
14/2018
20/2018
21/2018
21/2018
21/2018
21/2018
22/2018
22/2018
03/2019
03/2019
07/2018
07/2018
04/2019
06/2019
06/2019
07/2019
10/2019
10/2019

(A1) (21) 423677
(A1) (21) 423757
(A1) (21) 424691
(A1) (21) 424886
u)
(A1) (21) 425143
(A1) (21) 425375
(A1) (21) 425444
u)
(A1) (21) 425458
(A1) (21) 425523
(A1) (21) 425671
(A1) (21) 425761
(A1) (21) 425788
(A1) (21) 425828
(A1) (21) 426044
(A1) (21) 426261
(A1) (21) 426437
(A1) (21) 426514
(A1) (21) 426637
(A1) (21) 427120
(A1) (21) 427184
(A1) (21) 427242
u)
(A1) (21) 427707
(A1) (21) 427936
(A1) (21) 428022
(A1) (21) 428161
(A1) (21) 428370
(A1) (21) 428519
(A1) (21) 428520
(A1) (21) 428699
(A1) (21) 428726
(A1) (21) 428892
(A1) (21) 428893
(A1) (21) 428938
(A1) (21) 428970
(A1) (21) 429089
(A1) (21) 429211

08/2019
13/2019
19/2019
20/2019
21/2019
23/2019
23/2019
24/2019
24/2019
25/2019
25/2019
25/2019
26/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
07/2020
08/2020
01/2020
11/2020
09/2019
13/2020
17/2019
14/2020
15/2020
15/2020
17/2020
17/2020
21/2020
21/2020
25/2019
21/2020
19/2020
20/2020

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 386411
(A1) (21) 392493
(A1) (21) 395069
(A1) (21) 399679
(A1) (21) 407616
(A1) (21) 411412
(A1) (21) 412407
(A1) (21) 416522
(A1) (21) 416865
(A1) (21) 417532
(A1) (21) 417980
(A1) (21) 419793

10/2010
07/2012
25/2012
07/2013
20/2015
10/2016
24/2016
20/2017
22/2016
26/2017
03/2018
26/2017

(A1) (21) 419900
(A1) (21) 420502
(A1) (21) 423462
(A1) (21) 425006
(A1) (21) 425054
(A1) (21) 425398
(A1) (21) 425627
(A1) (21) 427758
(A1) (21) 428968
(A1) (21) 429393
(A1) (21) 430446
(A1) (21) 431998

14/2018
18/2018
11/2019
21/2019
21/2019
23/2019
25/2019
11/2020
18/2020
21/2020
01/2021
11/2021

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 192306
(B1) (11) 196110
(B1) (11) 196203
(B1) (11) 196326
(B1) (11) 196590
(B1) (11) 196669
(B1) (11) 196975
(B1) (11) 197050
(B1) (11) 197123
(B1) (11) 197253
(B1) (11) 197294
(B1) (11) 197304
(B1) (11) 197419
(B1) (11) 198074

2019 09 06
2020 10 17
2019 09 27
2020 07 27
2020 08 16
2019 08 31
2019 09 19
2019 09 13
2019 09 13
2019 09 14
2019 07 11
2020 10 04
2019 09 21
2020 06 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.

10
(B1) (11) 198249
(B1) (11) 198454
(B1) (11) 198474
(B1) (11) 198638
(B1) (11) 198819
(B1) (11) 198882
(B1) (11) 198957
(B1) (11) 199247
(B1) (11) 199285
(B1) (11) 199412
(B1) (11) 199609
(B1) (11) 199699
(B1) (11) 199832
(B1) (11) 199877
(B1) (11) 199981
(B1) (11) 200020
(B1) (11) 200187
(B1) (11) 200216
(B1) (11) 200780
(B1) (11) 200833
(B1) (11) 200966
(B1) (11) 201011
(B1) (11) 201227
(B1) (11) 201393
(B1) (11) 201661
(B1) (11) 201750
(B1) (11) 201764
(B1) (11) 201792
(B1) (11) 201805
(B1) (11) 202038
(B1) (11) 202128
(B1) (11) 202157
(B1) (11) 202216
(B1) (11) 202320
(B1) (11) 202559
(B1) (11) 202647
(B1) (11) 202648
(B1) (11) 202691
(B1) (11) 202764
(B1) (11) 203003
(B1) (11) 203008
(B1) (11) 203076
(B1) (11) 203203
(B1) (11) 203206
(B1) (11) 203217
(B1) (11) 203236
(B1) (11) 203253
(B1) (11) 203418
(B1) (11) 203915
(B1) (11) 203944
(B1) (11) 203972
(B1) (11) 204076
(B1) (11) 204548
(B1) (11) 205012
(B1) (11) 205622
(B1) (11) 205682
(B1) (11) 205696
(B1) (11) 205808
(B1) (11) 205883
(B1) (11) 205959
(B1) (11) 206063
(B1) (11) 206247
(B1) (11) 206724
(B1) (11) 207170
(B1) (11) 207385
(B1) (11) 207386
(B1) (11) 207516

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 22/2022
2020 08 16
2020 08 27
2019 06 30
2019 06 11
2019 09 27
2020 10 22
2019 09 25
2020 05 30
2019 07 25
2020 10 15
2020 07 18
2020 01 26
2019 07 19
2020 01 23
2020 10 15
2019 08 31
2019 07 05
2020 07 19
2019 09 13
2019 09 17
2020 07 24
2019 07 12
2019 11 16
2019 09 12
2020 08 10
2020 07 18
2020 06 19
2020 07 08
2020 01 31
2019 09 03
2019 09 10
2019 09 15
2020 08 09
2020 10 24
2019 09 16
2020 10 13
2019 09 29
2019 09 02
2020 06 12
2019 09 18
2019 09 29
2020 10 08
2019 09 19
2019 07 17
2019 09 28
2020 07 13
2020 07 07
2020 06 17
2020 10 30
2019 08 21
2020 07 29
2019 09 06
2020 07 30
2020 06 03
2020 07 23
2020 08 22
2020 10 26
2020 10 21
2020 10 13
2020 06 20
2020 07 12
2020 10 21
2020 06 19
2020 10 27
2020 10 03
2020 10 14
2020 07 25

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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) 207765
(B1) (11) 207783
(B1) (11) 207827
(B1) (11) 208081
(B1) (11) 208126
(B1) (11) 208223
(B1) (11) 208360
(B1) (11) 208399
(B1) (11) 208732
(B1) (11) 208738
(B1) (11) 208798
(B1) (11) 208889
(B1) (11) 209249
(B1) (11) 209286
(B1) (11) 209471
(B1) (11) 209554
(B1) (11) 209589
(B1) (11) 209995
(B1) (11) 210164
(B1) (11) 210218
(B1) (11) 210419
(B1) (11) 210475
(B1) (11) 210797
(B1) (11) 211021
(B1) (11) 211891
(B1) (11) 212014
(B1) (11) 212075
(B1) (11) 212085
(B1) (11) 212184
(B1) (11) 212259
(B1) (11) 212293
(B1) (11) 212600
(B1) (11) 213060
(B1) (11) 213165
(B1) (11) 213166
(B1) (11) 213278
(B1) (11) 213302
(B1) (11) 213385
(B1) (11) 213536
(B1) (11) 213752
(B1) (11) 213753
(B1) (11) 213756
(B1) (11) 213772
(B1) (11) 213869
(B1) (11) 214119
(B1) (11) 214455
(B1) (11) 214622
(B1) (11) 214732
(B1) (11) 214745
(B1) (11) 214759
(B1) (11) 215049
(B1) (11) 215052
(B1) (11) 215222
(B1) (11) 215282
(B1) (11) 215366
(B1) (11) 215397
(B1) (11) 215457
(B1) (11) 215625
(B1) (11) 215630
(B1) (11) 215649
(B1) (11) 215654
(B1) (11) 215699
(B1) (11) 215709
(B1) (11) 216072
(B1) (11) 216110
(B1) (11) 216405
(B1) (11) 216427

2020 06 15
2020 10 10
2020 10 17
2020 10 12
2020 10 10
2020 10 06
2020 10 10
2020 10 10
2020 10 23
2020 07 12
2020 06 02
2020 06 19
2020 08 29
2020 06 06
2020 08 13
2020 06 27
2020 07 11
2020 08 21
2020 08 12
2020 10 15
2020 10 02
2020 08 09
2020 06 15
2020 06 03
2020 10 12
2020 08 25
2020 10 24
2020 10 23
2020 10 10
2020 10 16
2020 06 05
2020 08 23
2020 10 23
2020 05 30
2020 10 29
2020 07 05
2020 08 08
2020 10 09
2020 10 26
2020 06 25
2020 06 25
2020 08 30
2020 10 17
2020 08 24
2020 07 02
2020 10 27
2020 07 01
2020 07 31
2020 10 06
2020 10 27
2020 07 31
2020 10 01
2020 06 25
2020 08 06
2020 10 28
2020 10 16
2020 08 01
2020 08 28
2020 10 28
2020 06 08
2020 10 25
2020 10 25
2020 07 06
2020 07 25
2020 07 04
2020 08 18
2020 10 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 22/2022
(B1) (11) 216574
(B1) (11) 216662
(B1) (11) 216675
(B1) (11) 216718
(B1) (11) 216762
(B1) (11) 217132
(B1) (11) 217143
(B1) (11) 217148
(B1) (11) 217181
(B1) (11) 217211
(B1) (11) 217697
(B1) (11) 217698
(B1) (11) 217701
(B1) (11) 217717
(B1) (11) 217834
(B1) (11) 217838
(B1) (11) 217868
(B1) (11) 217869
(B1) (11) 217965
(B1) (11) 218051
(B1) (11) 218090
(B1) (11) 218205
(B1) (11) 218366
(B1) (11) 218445
(B1) (11) 218621
(B1) (11) 218718
(B1) (11) 218861
(B1) (11) 218870
(B1) (11) 219000
(B1) (11) 219096
(B1) (11) 219129
(B1) (11) 219153
(B1) (11) 219257
(B1) (11) 219468
(B1) (11) 219479
(B1) (11) 219575
(B1) (11) 219704
(B1) (11) 219757
(B1) (11) 219916
(B1) (11) 220011
(B1) (11) 220027
(B1) (11) 220074
(B1) (11) 220122
(B1) (11) 220195
(B1) (11) 220209
(B1) (11) 220239
(B1) (11) 220282
(B1) (11) 220294
(B1) (11) 220312
(B1) (11) 220359
(B1) (11) 220501
(B1) (11) 220643
(B1) (11) 220645
(B1) (11) 220776
(B1) (11) 220779
(B1) (11) 220839
(B1) (11) 220979
(B1) (11) 221027
(B1) (11) 221211
(B1) (11) 221302
(B1) (11) 221320
(B1) (11) 221373
(B1) (11) 221446
(B1) (11) 221538
(B1) (11) 221670
(B1) (11) 221716
(B1) (11) 221727

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 10 13
2020 07 31
2018 11 15
2020 06 15
2020 07 25
2020 06 30
2020 08 20
2020 07 06
2020 08 27
2020 07 25
2020 08 12
2020 07 28
2020 07 05
2020 07 05
2020 07 08
2020 07 08
2020 08 17
2020 06 15
2020 06 15
2020 07 06
2020 07 04
2020 07 18
2020 05 27
2020 07 06
2020 08 05
2020 08 05
2020 08 02
2020 08 31
2020 08 24
2020 07 30
2020 07 03
2020 07 10
2020 05 22
2020 05 29
2020 07 01
2020 07 20
2020 06 21
2020 08 16
2020 08 25
2020 06 22
2020 07 03
2020 07 04
2020 06 19
2020 07 16
2020 08 31
2020 08 06
2020 06 03
2020 08 23
2020 09 27
2020 07 29
2020 08 22
2020 07 29
2020 07 29
2020 07 29
2020 07 29
2020 06 19
2020 08 25
2020 06 17
2020 06 28
2020 09 20
2020 07 27
2020 06 25
2020 07 05
2020 05 30
2020 06 26
2020 09 21
2020 07 23

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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) 222065
(B1) (11) 222109
(B1) (11) 222111
(B1) (11) 222308
(B1) (11) 222329

11
2020 08 24
2020 09 02
2020 09 23
2020 08 30
2020 08 02

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

DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o wpłynięciu wniosku
o udzielenie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego, numer wniosku oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
(T3) (68) 1692182
(T3) (68) 1793824
(T3) (68) 2049079

(21) 0319
(21) 0486
(21) 0442

03/2015
02/2018
04/2017

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

14 11 2018
19 03 2014
15 10 2014
09 02 2022
09 02 2022
26 01 2022
09 03 2022
09 02 2022
16 03 2022
20 04 2022
16 02 2022
12 01 2022
16 02 2022
19 01 2022
07 12 2016
16 02 2022
08 09 2021
20 04 2022
06 04 2022
26 01 2022
05 01 2022
05 01 2022
02 03 2022

2018/46	EP 1793855 B1
2014/12	EP 2380966 B1
2014/42	EP 2399979 B1
2022/06	EP 2744515 B1
2022/06	EP 2744826 B1
2022/04	EP 2744864 B1
2022/10	EP 2805277 B1
2022/06	EP 2841863 B1
2022/11	EP 2855013 B1
2022/16	EP 2873652 B1
2022/07	EP 2873782 B1
2022/02	EP 2882013 B1
2022/07	EP 2884747 B1
2022/03	EP 2911077 B1
2016/49	EP 2913835 B1
2022/07	EP 2942169 B1
2021/36	EP 2967757 B1
2022/16	EP 3019803 B1
2022/14	EP 3072560 B1
2022/04	EP 3094593 B1
2022/01	EP 3099595 B1
2022/01	EP 3104472 B1
2022/09	EP 3116897 B1

12
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T6) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T4) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 22/2022
23 02 2022
19 01 2022
01 12 2021
16 06 2021
16 02 2022
26 01 2022
12 01 2022
30 03 2022
09 02 2022
02 02 2022
05 01 2022
09 02 2022
02 02 2022
20 04 2022
26 01 2022
05 01 2022
29 12 2021
02 03 2022
26 01 2022
19 01 2022
02 02 2022
17 11 2021
13 10 2021
19 01 2022
05 06 2019
16 03 2022
23 02 2022
09 02 2022
02 03 2022
12 01 2022
03 11 2021
09 02 2022
12 01 2022
02 03 2022
16 03 2022
12 01 2022
26 01 2022
13 04 2022
15 12 2021
26 01 2022
09 02 2022
08 12 2021
09 02 2022
09 02 2022
02 03 2022
26 01 2022
23 02 2022
30 03 2022
16 02 2022
23 02 2022
22 09 2021
01 12 2021
02 03 2022
01 12 2021
23 03 2022
09 02 2022
02 03 2022
02 03 2022
24 11 2021
19 01 2022
23 02 2022
26 01 2022
16 02 2022
09 02 2022
26 01 2022
23 03 2022

2022/08	EP 3145377 B1
2022/03	EP 3148990 B1
2021/48	EP 3154284 B1
2021/24	EP 3158076 B1
2022/07	EP 3177139 B1
2022/04	EP 3201275 B1
2022/02	EP 3209151 B1
2022/13	EP 3219321 B1
2022/06	EP 3227273 B1
2022/05	EP 3229968 B1
2022/01	EP 3230336 B1
2022/06	EP 3232789 B1
2022/05	EP 3233813 B1
2022/16	EP 3237353 B1
2022/04	EP 3237552 B1
2022/01	EP 3253992 B1
2021/52	EP 3278020 B1
2022/09	EP 3291339 B1
2022/04	EP 3296353 B1
2022/03	EP 3297644 B1
2022/05	EP 3298127 B1
2021/46	EP 3307957 B1
2021/41	EP 3310239 B1
2022/03	EP 3316778 B1
2019/23	EP 3325623 B1
2022/11	EP 3338358 B1
2022/08	EP 3339659 B1
2022/06	EP 3345230 B1
2022/09	EP 3346527 B1
2022/02	EP 3353482 B1
2021/44	EP 3356024 B1
2022/06	EP 3356606 B1
2022/02	EP 3359528 B1
2022/09	EP 3360751 B1
2022/11	EP 3374198 B1
2022/02	EP 3378829 B1
2022/04	EP 3383981 B1
2022/15	EP 3391684 B1
2021/50	EP 3398345 B1
2022/04	EP 3408865 B1
2022/06	EP 3423164 B1
2021/49	EP 3423247 B1
2022/06	EP 3425132 B1
2022/06	EP 3426637 B1
2022/09	EP 3427748 B1
2022/04	EP 3430713 B1
2022/08	EP 3433039 B1
2022/13	EP 3436535 B1
2022/07	EP 3437682 B1
2022/08	EP 3437897 B1
2021/38	EP 3445362 B1
2021/48	EP 3450122 B1
2022/09	EP 3460882 B1
2021/48	EP 3464704 B1
2022/12	EP 3468798 B1
2022/06	EP 3472043 B1
2022/09	EP 3473526 B1
2022/09	EP 3478563 B1
2021/47	EP 3479863 B1
2022/03	EP 3482277 B1
2022/08	EP 3483028 B1
2022/04	EP 3488755 B1
2022/07	EP 3492069 B1
2022/06	EP 3496743 B1
2022/04	EP 3500353 B1
2022/12	EP 3504180 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

26 01 2022
26 01 2022
29 12 2021
09 03 2022
26 01 2022
30 03 2022
30 03 2022
26 01 2022
16 02 2022
16 02 2022
16 02 2022
09 02 2022
23 02 2022
16 02 2022
06 10 2021
02 03 2022
09 02 2022
09 02 2022
30 03 2022
23 02 2022
02 03 2022
16 02 2022
02 03 2022
16 02 2022
26 01 2022
06 04 2022
09 02 2022
23 03 2022
23 03 2022
20 04 2022
09 03 2022
16 03 2022
06 04 2022
09 02 2022
05 01 2022
19 01 2022
12 01 2022
26 01 2022
02 02 2022
05 01 2022
09 02 2022
19 01 2022
05 01 2022
09 02 2022
30 03 2022
02 03 2022
23 02 2022
27 10 2021
19 01 2022
12 01 2022
16 02 2022
09 02 2022
29 12 2021
20 04 2022
09 02 2022
20 04 2022
06 04 2022
16 02 2022
26 01 2022
16 02 2022
16 02 2022
29 12 2021
12 01 2022
16 03 2022
16 02 2022
09 02 2022

2022/04	EP 3512506 B1
2022/04	EP 3512747 B1
2021/52	EP 3530073 B1
2022/10	EP 3535127 B1
2022/04	EP 3541690 B1
2022/13	EP 3549678 B1
2022/13	EP 3550704 B1
2022/04	EP 3553575 B1
2022/07	EP 3554490 B1
2022/07	EP 3555395 B1
2022/07	EP 3558692 B1
2022/06	EP 3562988 B1
2022/08	EP 3571337 B1
2022/07	EP 3573500 B1
2021/40	EP 3578048 B1
2022/09	EP 3584856 B1
2022/06	EP 3584984 B1
2022/06	EP 3585399 B1
2022/13	EP 3587104 B1
2022/08	EP 3597490 B1
2022/09	EP 3599256 B1
2022/07	EP 3601100 B1
2022/09	EP 3608938 B1
2022/07	EP 3610082 B1
2022/04	EP 3611432 B1
2022/14	EP 3619797 B1
2022/06	EP 3625152 B1
2022/12	EP 3634668 B1
2022/12	EP 3634872 B1
2022/16	EP 3640409 B1
2022/10	EP 3640417 B1
2022/11	EP 3644075 B1
2022/14	EP 3645405 B1
2022/06	EP 3646500 B1
2022/01	EP 3659736 B1
2022/03	EP 3661983 B1
2022/02	EP 3665204 B1
2022/04	EP 3668710 B1
2022/05	EP 3670063 B1
2022/01	EP 3679946 B1
2022/06	EP 3680537 B1
2022/03	EP 3684570 B1
2022/01	EP 3684708 B1
2022/06	EP 3687261 B1
2022/13	EP 3691592 B1
2022/09	EP 3693691 B1
2022/08	EP 3696080 B1
2021/43	EP 3696839 B1
2022/03	EP 3700460 B1
2022/02	EP 3707351 B1
2022/07	EP 3708764 B1
2022/06	EP 3725974 B1
2021/52	EP 3727540 B1
2022/16	EP 3728177 B1
2022/06	EP 3734153 B1
2022/16	EP 3735836 B1
2022/14	EP 3737089 B1
2022/07	EP 3738632 B1
2022/04	EP 3740456 B1
2022/07	EP 3741547 B1
2022/07	EP 3743415 B1
2021/52	EP 3744809 B1
2022/02	EP 3745988 B1
2022/11	EP 3749904 B1
2022/07	EP 3752258 B1
2022/06	EP 3755510 B1

Nr 22/2022
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

19 01 2022
16 02 2022
13 04 2022
23 02 2022
13 04 2022
22 12 2021
09 03 2022
16 02 2022
06 04 2022
16 02 2022
02 03 2022
16 03 2022
30 03 2022
23 02 2022
05 01 2022
26 01 2022
26 01 2022
16 02 2022
02 02 2022
06 04 2022
12 01 2022
16 03 2022
10 11 2021
30 03 2022
30 03 2022
26 01 2022
02 03 2022
27 04 2022
16 02 2022
09 02 2022
06 04 2022
26 01 2022

2022/03	EP 3755511 B1
2022/07	EP 3755598 B1
2022/15	EP 3760312 B1
2022/08	EP 3763409 B1
2022/15	EP 3764848 B1
2021/51	EP 3765779 B1
2022/10	EP 3766375 B1
2022/07	EP 3766391 B1
2022/14	EP 3773494 B1
2022/07	EP 3777834 B1
2022/09	EP 3781452 B1
2022/11	EP 3781773 B1
2022/13	EP 3782737 B1
2022/08	EP 3784079 B1
2022/01	EP 3787857 B1
2022/04	EP 3793762 B1
2022/04	EP 3793879 B1
2022/07	EP 3795501 B1
2022/05	EP 3796043 B1
2022/14	EP 3807224 B1
2022/02	EP 3808861 B1
2022/11	EP 3820785 B1
2021/45	EP 3826997 B1
2022/13	EP 3833022 B1
2022/13	EP 3833023 B1
2022/04	EP 3840083 B1
2022/09	EP 3846692 B1
2022/17	EP 3851004 B1
2022/07	EP 3858608 B1
2022/06	EP 3869199 B1
2022/14	EP 3871840 B1
2022/04	EP 3896948 B1

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

1468758
1473264
1473886
1524652
1577476
1578016
1580286
1580395
1580801
1582135
1591037
1603553
1888736
1889621
1891197
1893251
1899128
1899426
1901925
1916156
1999262
1999308
2001690
2002154
2004250
2004517

2020 03 29
2020 03 11
2020 03 31
2020 03 16
2020 03 14
2020 03 15
2020 03 11
2020 03 23
2020 03 23
2020 03 24
2020 03 24
2020 03 17
2019 04 01
2019 06 23
2020 03 21
2020 02 21
2020 03 27
2020 03 28
2020 03 29
2019 10 13
2020 03 29
2020 03 28
2020 03 14
2020 03 14
2020 03 28
2020 03 27

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

(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2008798
2010820
2018879
2023731
2042124
2047869
2052539
2052707
2052768
2058429
2069672
2070948
2090500
2090817
2093244
2095729
2096394
2098429
3092234
3092266
3094456
3094663
3094783
3095484
3097020
3099725
3099768
3099774
3102734
3105511
3107895
3111009
3113966
3116427
3130197
3132707
3138697
3139564
3140488
3145069
3146878
3148157
3154205
3155226
3155228
3156232
3156706
3159435
3167721
3167749
3167777
3167778
3168933
3172216
3177119
3177842
3179199
3180164
3180170
3180972
3181286
3183426
3183434
3183435
3184261
3186417
3187160

13
2020 03 31
2020 03 16
2020 02 20
2020 03 30
2020 03 07
2019 09 30
2019 08 15
2019 10 26
2019 10 23
2020 02 26
2020 03 21
2020 03 19
2020 03 21
2020 02 12
2020 02 16
2020 02 16
2020 02 26
2020 03 05
2019 12 03
2020 01 08
2020 01 12
2020 01 09
2020 01 08
2019 11 02
2019 09 23
2020 01 21
2020 01 29
2019 12 19
2020 01 21
2019 12 05
2019 02 17
2020 01 15
2020 02 09
2019 11 27
2020 02 01
2019 08 17
2019 09 01
2019 09 07
2019 11 25
2019 09 21
2020 01 17
2019 09 22
2019 10 06
2019 08 19
2019 08 27
2020 01 11
2019 10 14
2019 10 21
2019 10 24
2019 09 05
2019 11 13
2019 11 10
2019 11 04
2019 08 22
2019 12 01
2019 09 28
2019 11 28
2019 08 14
2019 08 14
2019 12 02
2019 12 14
2019 10 05
2019 10 05
2019 10 05
2019 12 12
2019 08 28
2019 11 25
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3187672
3189060
3190233
3190925
3194254
3194405
3197812
3197861
3198081
3199145
3199523
3199750
3199751
3199752
3201992
3204555
3204564
3205914
3206635
3206756
3206812
3207175
3212728
3218308
3218997
3218998
3221116
3221965
3226701
3226825
3227216
3227511
3230003
3230544
3230708
3233637
3234204
3234287
3234313
3236933
3237808
3242543
3242818
3247738
3250626
3250628
3250640
3253834
3253903
3254084
3256462
3256546
3262092
3283295
3287392
3318438
3321278
3335941
3339211
3353109
3354838
3357379
3363415
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2020 01 09
2019 08 31
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2019 09 17
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2019 09 21
2019 09 21
2020 01 28
2020 01 29
2019 08 03
2019 08 03
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2019 09 29
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2019 10 08
2020 02 09
2019 12 11
2019 10 13
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2019 10 15
2019 10 15
2019 10 14
2019 11 12
2019 11 12
2019 11 18
2019 11 22
2019 12 01
2019 09 21
2019 12 02
2019 12 03
2019 12 09
2019 12 01
2019 12 11
2019 12 11
2019 09 09
2020 02 01
2019 12 16
2019 12 24
2019 12 22
2020 01 06
2020 01 09
2020 01 20
2020 01 27
2020 01 21
2020 01 28
2020 02 01
2019 12 08
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1493846 A. Wykreślono: United Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raytheon
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1670506 A. Wykreślono: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
Wpisano: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Rixensart, Belgia
(11) 1907433 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 1910438 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 1984764 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 1981515 A. Wykreślono: Athersys, Inc., Cleveland, Stany
Zjednoczone Ameryki; Medical College of Georgia Research Institute, Inc, Augusta, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: ABT Holding Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki; Medical
College of Georgia Research Institute, Inc, Augusta, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2180901 A. Wykreślono: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
Wpisano: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Rixensart, Belgia
(11) 2235046 A. Wykreślono: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
Wpisano: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Rixensart, Belgia
(11) 2235159 A. Wykreślono: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
Wpisano: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Rixensart, Belgia
(11) 2235080 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 2344594 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 2342288 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 2342290 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 2342287 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 2343284 A. Wykreślono: Korea Research Institute Of
Chemical Technology, Daejeon, Korea Południowa; Dongbu Farm
Hannong Co., Ltd., Seoul, Korea Południowa Wpisano: Farm Hannong Co., Ltd., Seoul, Korea Południowa; Dongbu Farm Hannong
Co., Ltd., Seoul, Korea Południowa
(11) 2403719 A. Wykreślono: Oberthur Fiduciaire SAS, Paris,
Francja Wpisano: Oberthur Fiduciaire SAS, Paryż, Francja
(11) 2421372 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2451943 A. Wykreślono: TiGenix, S.A.U., Tres Cantos,
Hiszpania Wpisano: Takeda Pharmaceutical Company Limited,
Osaka, Japonia
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(11) 2464658 A. Wykreślono: Novartis AG, Basel, Szwajcaria
Wpisano: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA, Rixensart, Belgia
(11) 2504469 A. Wykreślono: Metcon, LLC, Monaca, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: MetCon Technologies LLC, Monaca, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2555615 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2566923 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 2566925 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 2582764 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 2584918 A. Wykreślono: Unilever NV, Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 2556145 A. Wykreślono: Anthrogenesis Corporation,
Warren, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Celularity Inc., Warren, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2788602 A. Wykreślono: United Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raytheon
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2864595 A. Wykreślono: United Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raytheon
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2898204 A. Wykreślono: United Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raytheon
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2989140 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 3004598 A. Wykreślono: United Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raytheon
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3019725 A. Wykreślono: United Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raytheon
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3086893 A. Wykreślono: United Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raytheon
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3155051 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 3158017 A. Wykreślono: DSM IP Assets B.V., Heerlen, Holandia Wpisano: Covestro (Netherlands) B.V., Nieuwegein, Holandia
(11) 3064311 A. Wykreślono: United Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raytheon
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3101258 A. Wykreślono: United Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raytheon
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3136877 A. Wykreślono: Rushdi Food Industries Ltd.,
Afula, Izrael Wpisano: Rushdi Food Industries Ltd., Afula, Izrael; Syndicate of Tahina Factory Owners in Palestine, Nablus, Palestyna
(11) 3300834 A. Wykreślono: United Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Raytheon
Technologies Corporation, Farmington, Stany Zjednoczone Ameryki
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OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 2826450 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (73) Uprawniony z patentu brak jest wpisu, powinno być: The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki;
(T3) (11) 2946486 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (54) tytuł wynalazku
jest: URZĄDZENIE, SYSTEM I SPOSÓB BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI OPARTEJ NA ŁĄCZACH TYPU BACKHAUL I DOSTĘPOWYCH
ZA POŚREDNICTWEM WSPÓLNEGO SZYKU ANTENOWEGO powinno być: URZĄDZENIE, SYSTEM I SPOSÓB BEZPRZEWODOWEJ
KOMUNIKACJI OPARTEJ NA ŁĄCZACH DOSYŁOWYCH I DOSTĘPOWYCH ZA POŚREDNICTWEM WSPÓLNEGO SZYKU ANTENOWEGO

Oświadczenia
o gotowości udzielenia
licencji (licencja otwarta)
PATENTY
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli
uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku
oraz nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego z adresem.
(B1) (11) 238991
(22) 2019 03 29 30/2021
(-)
2022 02 22
(54) Zbiornik fermentacyjny do utylizacji płynnej biomasy, korzystnie z dodatkiem cząstek stałych, zwłaszcza gnojowicy na drodze
fermentacji metanowej
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn
(B1) (11) 240436 (22) 2017 06 22 14/2022
(-)
2022 02 17
(54) 2-Hydroksyfosfatydylocholiny oraz sposób ich otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 240437
(22) 2017 06 22 14/2022
(-)
2022 02 17
(54) Fosfatydylocholiny oraz sposób ich otrzymywania
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 240438 (22) 2019 10 25 14/2022
(10%) 2022 02 15
(54) Sposób izomeryzacji geraniolu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin;	AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
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(B1) (11) 240439 (22) 2019 11 12 14/2022
(10%) 2022 02 15
(54) Sposób izomeryzacji geraniolu
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin;	AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
(B1) (11) 240590
(22) 2017 12 05 18/2022
(-)
(54) Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2022 02 28

(B1) (11) 240591
(22) 2017 12 05 18/2022
(-)
(54) Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2022 02 28

(B1) (11) 240592
(22) 2019 07 29 18/2022
(-)
2022 03 10
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego (E)-4-fenylobut-3-en-2-olu
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) (11) 240660 (22) 2018 08 31 20/2022
(-)
2022 04 21
(54) Układ i sposób zmniejszania zagrożenia radonowego w budynkach
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
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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 72 579 do nr 72 588)

(Y1) (11) 72584
(41) 2021 11 29
(51) A41D 19/015 (2006.01)
A41D 31/02 (2019.01)
B32B 33/00 (2006.01)
(21) 129229
(22) 2020 05 22
(72) BRYMORA TOMASZ, Poraj (PL); DAPECI PAVEL,
Rychonov nad Kněžnou (CZ)
(73) BRYMORA MACIEJ DOBRYMED, Poznań (PL)
(54) Uchwyt antybakteryjny
(Y1) (11) 72587
(41) 2021 12 20
(51) A47F 10/06 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
F25D 23/02 (2006.01)
(21) 130046
(22) 2021 05 12
(30) 2020-37676 U
2020 06 17
CZ
(72) RUML JAN, Praga (CZ)
(73) RGT s.r.o., Králův Dvůr (CZ)
(54) Pokrywa higieniczna do lad spożywczych
(Y1) (11) 72588
(41) 2021 08 09
(51) A47G 19/06 (2006.01)
A47G 19/30 (2006.01)
(21) 128927
(22) 2020 02 04

(72) KOWALCZYK TOMASZ, Inowrocław (PL)
(73) KOWALCZYK TOMASZ, Inowrocław (PL)
(54) Pojemnik do potraw i napoju
(Y1) (11) 72582
(41) 2021 12 13
(51) A61F 2/34 (2006.01)
A61F 2/32 (2006.01)
(62) 435711
(21) 130253
(22) 2020 10 16
(72)	GIERULSKI WACŁAW, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54)	Endoproteza z tulejką zabezpieczającą przed zwichnięciem
(Y1) (11) 72580
(41) 2021 11 08
(51) A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
A41D 13/11 (2006.01)
(21) 129210
(22) 2020 05 07
(72) STRYCHARZ ARKADIUSZ, Katowice (PL)
(73) COSMOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów (PL)
(54) Przyłbica medyczna
(Y1) (11) 72583
(41) 2022 01 24
(51) B42D 25/382 (2014.01)
B42D 25/387 (2014.01)
(21) 129367
(22) 2020 07 22
(72) DZIEL RAFAŁ, Września (PL)
(73) TECHPAK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białężyce (PL)
(54)	Arkusz drukowany
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(Y1) (11) 72579
(41) 2021 08 30
(51) B65D 5/4805 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
(21) 128982
(22) 2020 02 25
(72) KUMOCH JAKUB MAREK, Śrem (PL)
(73) TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,
Dziećmierowo (PL)
(54) Wykrój opakowania składanego

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

(Y1) (11) 72581
(41) 2017 03 13
(51) C02F 3/10 (2006.01)
(62) 413782
(21) 130056
(22) 2015 09 01
(72) MASŁOŃ ADAM, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Siatkowe złoże biologiczne
(Y1) (11) 72586
(41) 2021 10 25
(51) D21H 19/34 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)
B32B 23/06 (2006.01)
(21) 129858
(22) 2021 02 23
(72) CHARCZUK KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) LABEL-PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Papier z folią na bazie celulozy

	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

1

2

1

2

72579
72580
72581
72582
72583

B65D 5/4805 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)
A61F 2/34 (2006.01)
B42D 25/382 (2014.01)

72584
72585
72586
72587
72588

A41D 19/015 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
D21H 19/34 (2006.01)
A47F 10/06 (2006.01)
A47G 19/06 (2006.01)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 125115
(U1) (21) 126350
(U1) (21) 126499
(U1) (21) 127162
(U1) (21) 127163
(U1) (21) 127264

(Y1) (11) 72585
(41) 2021 12 06
(51) E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
(21) 129256
(22) 2020 06 01
(72) ŚMIGIELSKI JANUSZ, Katowice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
MIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Wspornik opinki

24/2017
24/2018
10/2018
02/2020
02/2020
22/2019

(U1) (21) 127980
(U1) (21) 128272
(U1) (21) 128281
(U1) (21) 128468
(U1) (21) 128693
(U1) (21) 128846

16/2020
24/2020
25/2020
03/2021
11/2021
14/2021

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 123332
(U1) (21) 128472

05/2016
03/2021

(U1) (21) 128565

06/2021

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

Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A41D 19/015 (2006.01)
A41D 31/02 (2019.01)
A41D 13/11 (2006.01)
A47F 10/06 (2006.01)
A47F 3/04 (2006.01)
A47G 19/06 (2006.01)
A47G 19/30 (2006.01)
A61F 2/34 (2006.01)
A61F 2/32 (2006.01)
A61F 9/04 (2006.01)
A61F 9/06 (2006.01)
B32B 33/00 (2006.01)

72584
72584*
72580*
72587
72587*
72588
72588*
72582
72582*
72580
72580*
72584*

B32B 29/00 (2006.01)
B32B 23/06 (2006.01)
B42D 25/382 (2014.01)
B42D 25/387 (2014.01)
B65D 5/4805 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)
D21H 19/34 (2006.01)
E21D 11/15 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
F25D 23/02 (2006.01)

72586*
72586*
72583
72583*
72579
72579*
72581
72586
72585
72585*
72587*

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

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, 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 – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 67801 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
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(11) 68566 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965

(11) 71242 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965

(11) 69565 A. Wykreślono: GRANPAK SPÓŁKA JAWNA M. KORCZAK, R. MARCZAK, Bulowice, Polska 852522380 Wpisano: GRANPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Andrychów, Polska 852522380

(11) 71243 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965

(11) 69635 A. Wykreślono: SIGNUM Schildertechnik GmbH,
Overath, Niemcy Wpisano: Pinter Signum GmbH, Overath, Niemcy

(11) 71244 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965

(11) 69898 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 70354 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 70787 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 70829 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 71240 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 71241 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965

(11) 71245 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 71246 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 71635 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 71636 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

(54) Sweter
(55)

Udzielone prawa
(od nr 27 933 do nr 27 955)

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

14-02
(11) 27933
(22) 2022 03 02
(21) 30600
SKULIMOWSKI BARTŁOMIEJ GTC, Warszawa (PL)
PANG HAI, SKULIMOWSKI BARTŁOMIEJ
Drukarka

(51) 02-02
(11) 27934
(22) 2022 02 18
(73)	GOLISZ ANETA MAXV, Głowno (PL)
(72)	GOLISZ ANETA

(21) 30551

(51) 02-02
(11) 27935
(22) 2022 02 18
(73)	GOLISZ ANETA MAXV, Głowno (PL)
(72)	GOLISZ ANETA
(54) Sweter
(55)

(21) 30552

(51) 02-02
(11) 27936
(22) 2022 02 18
(73)	GOLISZ ANETA MAXV, Głowno (PL)
(72)	GOLISZ ANETA

(21) 30553

Nr 22/2022
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(54) Sweter
(55)

(51) 02-02
(11) 27937
(22) 2022 02 18
(73)	GOLISZ ANETA MAXV, Głowno (PL)
(72)	GOLISZ ANETA
(54) Sweter
(55)

21

(54) Komplet ubrań z dzianiny
(55)

(21) 30554

(51) 02-02
(11) 27938
(22) 2022 02 21
(73)	GOLISZ ANETA MAXV, Głowno (PL)
(72)	GOLISZ ANETA
(54) Sweter
(55)

(21) 30560

(51) 02-02
(11) 27939
(22) 2022 02 21
(73)	GOLISZ ANETA MAXV, Głowno (PL)
(72)	GOLISZ ANETA

(21) 30561

(51) 02-02
(11) 27940
(22) 2022 02 21
(73)	GOLISZ ANETA MAXV, Głowno (PL)
(72)	GOLISZ ANETA
(54) Kardigan i opaska
(55)

(21) 30562

(51) 02-02
(11) 27941
(22) 2022 02 21
(73)	GOLISZ ANETA MAXV, Głowno (PL)
(72)	GOLISZ ANETA

(21) 30563
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(54) Kardigan
(55)

(51) 02-02
(11) 27942
(22) 2022 02 21
(73)	GOLISZ ANETA MAXV, Głowno (PL)
(72)	GOLISZ ANETA
(54) Kardigan
(55)

(54) Wzór graficzny
(55)

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

08-05
(11) 27945
(22) 2021 12 08
OLEJNIK JACEK, Ramiszów (PL)
OLEJNIK JACEK
Szpachla powierzchniowa

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

11-01
(11) 27946
(22) 2022 04 19
(21) 30763
KAMIŃSKA KATARZYNA KAVODESIGN, Warszawa (PL)
KAMIŃSKA KATARZYNA
Biżuteria

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

32-00
(11) 27947
(22) 2020 11 02
RUTKOWSKA DOMINIKA, Warszawa (PL)
RUTKOWSKA DOMINIKA
Wzór powierzchniowy

(21) 30374

(21) 30564

(51) 32-00
(11) 27943
(22) 2022 01 19
(73)	EKIPATONOSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72) KLAWIKOWSKI SEBASTIAN
(54) Wzór graficzny
(55)

(21) 30466

(51) 32-00
(11) 27944
(22) 2022 01 19
(73)	EKIPATONOSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(72) KRZYK MATEUSZ

(21) 30464

(21) 29115
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(51) 02-03
(11) 27948
(22) 2020 07 27
(73)	ŁAWCZYS SŁAWOMIR, Nowy Sącz (PL)
(72)	ŁAWCZYS SŁAWOMIR
(54) Przyłbica
(55)

(51) 32-00
(11) 27949
(22) 2022 02 19
(73) FOLKSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łowicz (PL)
(72) RUTOWSKI JACEK
(54) Dekoracyjny motyw kwiatowy
(55)

(21) 28791

23

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

06-04
(11) 27951
(22) 2022 02 24
ŚMIGAS MIROSŁAW C59.PL, Rzeszów (PL)
ŚMIGAS MIROSŁAW
Urna kremacyjna

(21) 30579

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

28-03
(11) 27952
(22) 2021 11 02
JEDYNAK STELLA, Błonie (PL)
JEDYNAK STELLA
Ozdobne grzebienie do włosów

(21) 30262

(21) 30557

(51) 14-01
(11) 27953
(22) 2022 02 14
(21) 30515
(73) SPORT VISION TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(72) SMOGORZEWSKI MICHAŁ
(54)	Głowica obserwacyjna kanału wizyjnego, podczerwonego
i fal milimetrowych
(55)

(51) 23-04
(11) 27950
(22) 2022 02 15
(21) 30516
(73) BIELSKI HENRYK JANUSZ, Ełk (PL);
ERGOEDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jurowce (PL)
(72) BIELSKI HENRYK JANUSZ
(54)	Aerodynamiczna wkładka wentylacyjna
(55)

(51) 06-04
(11) 27954
(22) 2022 02 28
(73) ŚMIGAS MIROSŁAW C59.PL, Rzeszów (PL)
(72) ŚMIGAS MIROSŁAW

(21) 30596
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(11) 20668 A. Wykreślono: HSK LEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 122908162 Wpisano: HSK LEDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 122908162

(54) Urna kremacyjna
(55)

(11) 23553 A. Wykreślono: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kuźnica Czeszycka, Polska 020182505 Wpisano: GRUPA FAMILIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kuźnica
Czeszycka, Polska 020182505
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

09-01
(11) 27955
(22) 2022 02 25
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz (PL)
SZYMULA MARIUSZ
Butelka

(21) 30591

(11) 26740 A. Wykreślono: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 366130093 Wpisano: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa,
Polska 366130093
(11) 26779 A. Wykreślono: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 366130093 Wpisano: BELLA PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa,
Polska 366130093

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

Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 15643 A. Wykreślono: UNIBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Solec Kujawski, Polska 015854130 Wpisano: JAEGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła, Polska 570848941

(11) 22462
(11) 22463
(11) 22464
(11) 22471
(11) 22472
(11) 22473
(11) 22479
(11) 22517
(11) 22521
(11) 22530
(11) 22534
(11) 22535
(11) 22536
(11) 22537
(11) 22538
(11) 22539
(11) 22540
(11) 22541
(11) 22542
(11) 22543
(11) 22545
(11) 22546
(11) 22547
(11) 22567
(11) 22574
(11) 22580
(11) 22644
(11) 22699
(11) 22746
(11) 22756
(11) 22757
(11) 22769
(11) 22837
(11) 22912
(11) 22913
(11) 23161
(11) 23683
(11) 26609

2020 12 17
2020 12 18
2020 12 18
2020 12 21
2020 12 21
2020 12 21
2020 12 30
2020 12 16
2020 12 17
2020 12 31
2020 12 30
2020 12 30
2020 12 30
2020 12 30
2020 12 30
2020 12 30
2020 12 30
2020 12 30
2020 12 30
2020 12 30
2020 12 29
2020 12 23
2020 12 23
2020 12 18
2020 12 28
2020 12 22
2020 12 23
2020 12 29
2020 12 23
2020 12 10
2020 12 24
2020 12 10
2020 12 21
2020 12 31
2020 12 31
2020 12 30
2020 12 03
2020 12 17

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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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 351 441 do nr 351 536)

(111) 351441
(220) 2019 07 31
(210) 502951
(151) 2020 10 14
(441) 2020 05 25
(732) ŚWIECZKOWSKA BOŻENA ACTIVE LINE, Ośno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) infraline
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 26.11.25, 29.01.12
(510), (511) 11 sauny, sauny na podczerwień, sauny parowe, kąpieliska wyposażone w parnie, kabiny przenośne do łaźni tureckich,
instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do saun, fontanny, inhalatory (sauny), kabiny natryskowe, natryski, prysznice, nawilżacze
do centralnego ogrzewania, instalacje i urządzenia do odświeżania,
urządzenia do opalania, instalacje do ogrzewania wodnego, osprzęt
do wanien, aparatura do podgrzewania wody, pompy cieplne, aparatura do kąpieli w gorącym powietrzu, lampy na promienie ultra-

fioletowe, aparatura do suszenia, wanny do nasiadówek, wanny
z wirowym ruchem wody, urządzenia do tworzenia wirów w wodzie,
wyciągi wentylacyjne, wymienniki ciepła, piece jako urządzenia
grzewcze, wyposażenie do saun, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów obejmujących: sauny, sauny na podczerwień,
sauny parowe, kąpieliska wyposażone w parnie, kabiny przenośne
do łaźni tureckich, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje do saun,
fontanny, inhalatory (sauny), kabiny natryskowe, natryski, prysznice, nawilżacze do centralnego ogrzewania, instalacje i urządzenia
do odświeżania, urządzenia do opalania, instalacje do ogrzewania
wodnego, osprzęt do wanien, aparatura do podgrzewania wody,
pompy cieplne, aparatura do kąpieli w gorącym powietrzu, lampy
na promienie ultrafioletowe, aparatura do suszenia, wanny do nasiadówek, wanny z wirowym ruchem wody, urządzenia do tworzenia
wirów w wodzie, wyciągi wentylacyjne, wymienniki ciepła, piece
jako urządzenia grzewcze, wyposażenie do saun pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach, hurtowniach
oraz na stronie internetowej, prowadzenie sprzedaży powyższych
towarów także w ramach sklepu internetowego, rozpowszechnianie
materiałów i ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie pośrednictwa
handlowego, fachowe doradztwo handlowe, organizowanie różnorodnej reklamy i promocji w zakresie świadczonych usług na rzecz
osób trzecich, organizowanie i współudział w targach i wystawach
handlowych i reklamowych na rzecz osób trzecich, usługi internetowe związane z pośrednictwem handlowym w zakresie dostępu
do informacji o oferowanych towarach i świadczonych usługach poprzez skomputeryzowane przyjmowanie zamówień i zleceń w celu
umożliwienia zainteresowanym osobom brania udziału w różnorodnych transakcjach handlowych.

(111) 351442
(220) 2019 09 09
(210) 504230
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włocławek (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KeSeM TWARÓG PÓŁTŁUSTY MIELONY FRISCHKÄSE
HALBFETTSTUFE GEMAHLEN MINCED SEMI-FAT COTTAGE CHEESE
FROMAGE BLANC SEMI-GRAS MOULU PRODUKT POLSKI
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski, biały, czerwony
(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 25.01.15, 26.01.02,
26.01.17, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.22, 26.05.01, 26.05.18,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 sery twarogowe.
(111) 351443
(220) 2019 09 09
(210) 504231
(151) 2020 04 07
(441) 2019 12 23
(732) KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA, Włocławek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KeSeM TWARÓG ŚMIETANKOWY MIELONY FRISCHKÄSEVOLLFETTSTUFE GEMAHLEN MINCED FULL CREAM COTTAGE
CHEESE FROMAGE BLANC MOULU PRODUKT POLSKI
(540)

(591) jasnozielony, ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 29.01.14, 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 25.01.15,
26.01.02, 26.01.17, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.15, 26.04.22, 26.05.01,
26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 29 sery twarogowe.
(111) 351444
(220) 2019 09 16
(210) 504507
(151) 2020 02 06
(441) 2019 10 21
(732) KRUZA ZBIGNIEW BLACHDACH, Dziekanów Leśny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACHDACH
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
następujących towarów: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe elementy konstrukcyjne do stropów,
słupy metalowe [elementy konstrukcyjne], prefabrykaty budowlane
z metalu, pokrycia dachów, metalowe, przewody wentylacyjne z metalu, metalowe rynny, rynny aluminiowe, dachowe rynny metalowe,
metalowe żaluzje zwijane, metalowe elementy dachowe, okna metalowe, włazy metalowe, boazeria metalowa, okładziny budowlane [metalowe], metalowe okładziny elewacyjne, stropy [metalowe
materiały budowlane], materiały uszczelniające i izolacyjne, nieme-

talowe przewody wentylacyjne okien dachowych, rynny niemetalowe, rynny dachowe niemetalowe, żaluzje zwijane niemetalowe,
wykończeniowe elementy dachów niemetalowe, pokrycia dachowe
niemetalowe, okna niemetalowe, pokrywy do włazów niemetalowe,
podsufitki niemetalowe, podsufitki z tworzyw sztucznych, podsufitki
z polichlorku winylu, boazeria niemetalowa, parkiety, terakota [materiał budowlany], mieszanka zaprawy murarskiej, ścianki działowe
niemetalowe, budowlane konstrukcje niemetalowe, okładziny niemetalowe na okna, belki stropowe niemetalowe, sufity niemetalowe,
okładziny niemetalowe na sufity, okna dachowe (nie z metalu), okna
dachowe wykonane z tworzyw sztucznych, żaluzje weneckie, żaluzje
drewniane, żaluzje wewnętrzne, boazeria meblarska, pokrycia ścian
i sufitów, 37 usługi budowlane, usługi budowlane i konstrukcyjne,
usługi w zakresie remontów budynków.

(111) 351445
(220) 2019 10 09
(210) 505384
(151) 2020 10 13
(441) 2019 12 30
(732) DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) smartDRIVE
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.13, 01.15.05
(510), (511) 4 gaz skroplony, gaz ziemny, gaz płynny, paliwo, paliwo
gazowe, paliwa gazowe, gaz ziemny skroplony.
(111) 351446
(220) 2020 01 05
(210) 508716
(151) 2021 03 05
(441) 2020 11 16
(732) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LIVIO MARKET PLUS
(540)

(591) czerwony, biały, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 05.03.13, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie działalności handlowej, administrowanie programami lojalności konsumenta, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenie
pomocy w zakresie działalności gospodarczej związanej z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
doradztwo biznesowe (outsourcing), marketing, marketing ukierunkowany, reklama, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
w prasie, reklama na stronach internetowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, mianowicie ulotek, prospektów, druków, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie
danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie porównywania
cen, usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej, hurtowej
i wysyłkowej w związku z: artykułami spożywczymi i żywnościowymi,
preparatami farmaceutycznymi i sanitarnymi, artykułami tytoniowymi i alkoholowymi, artykułami gospodarstwa domowego, artykułami
higienicznymi i kosmetycznymi, środkami czyszczącymi i toaletowymi, artykułami branży przemysłowej, artykułami branży odzieżowej,
artykułami sportowymi, artykułami dla zwierząt domowych, usługi
agencji importowo-eksportowych, usługi zarządzania handlowego
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, 36
wydawanie kart bonusowych (lojalnościowych) i emisja bonów towarowych, 41 usługi w zakresie edukacji i instruktażu, usługi szkolenia
personelu działu sprzedaży, usługi szkolenia z zakresu public relations, usługi szkolenia w zakresie prowadzenia punktów sprzedaży,
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organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze edukacyjnym,
rekreacyjnym i kulturalno-rozrywkowym, organizowanie konkursów,
organizowanie i prowadzenie konferencji i sympozjów, publikowanie tekstów (innych niż reklamowe), udostępnianie wideo online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki online nie do pobrania.

(111) 351447
(220) 2020 03 05
(210) 511022
(151) 2020 10 12
(441) 2020 04 14
(732) MM APART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERCADO PARK
(540)

(591) zielony, niebieski, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 majątek nieruchomy (wynajem lokali).
(111) 351448
(220) 2020 03 09
(210) 511150
(151) 2020 10 15
(441) 2020 05 18
(732) IGOLOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IgoKYC
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 351449
(220) 2020 03 25
(151) 2020 12 10
(441) 2020 08 24
(732) ROZCIECHA JAKUB SANNE, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Viklo PŁOTYWIKLINOWE.pl blisko natury
(540)
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sanitarnego, materiałów elektrycznych, roślin, sadzonek, warzyw,
ziół, krzewów, drzew, karmników dla ptaków, budek lęgowych, hoteli
dla owadów, produktów do przenoszenia towarów różnej wielkości,
drewna, szkła, narzędzi ogrodniczych, książek, katalogów, lakierów,
preparatów chemicznych, środków impregnujących, preparatów olejowych, preparatów na bazie: parafiny, terpentyny, benzyny, wyrobów z drewna, barwników do drewna, wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, wyrobów z tworzyw sztucznych,
wyrobów z: gipsu, cementu, betonu, wyrobów z metalu, elementów
elektronicznych, pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, odzieży,
artykułów spożywczych, tytoniowych, leków, suplementów diety,
wypożyczanie sprzętu biurowego, komputerów, usługi marketingowe i promocyjne, reprezentowanie interesów osób trzecich, usługi
agencji importowo-eksportowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, wydawanie
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem, organizowanie i zarządzanie siecią sklepów, restauracji, kawiarni, promowanie zachowań
prozdrowotnych, sprzedaż koców, karimat, koszyków piknikowych,
sprzedaż sprzętu sportowego i rekreacyjnego, 41 wypożyczanie
sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

(111) 351450
(220) 2020 04 23
(210) 512773
(151) 2020 11 02
(441) 2020 07 13
(732) KRUZA PIOTR, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRANO TOSTADO Bio Organic Coffee premium quality
NATURAL LIMITED PRODUCTION
(540)

(210) 511850

(591) beżowy, ciemnozielony, biały
(531) 05.07.27, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa.
(111) 351451
(220) 2020 05 07
(210) 513199
(151) 2021 03 30
(441) 2020 12 14
(732) KRZYWOŃ WOJCIECH PROFI-NORM, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROFI-NORM Support Service Quality
(540)
(591) jasnobrązowy, brązowy, jasnozielony, zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.03,
26.01.16, 05.03.99
(510), (511) 19 panele niemetalowe, wyroby budowlane z drewna,
korka, słomy, materiałów służących do wyplatania w tym ogrodzeniowe panele osłonowe: wiklinowe i leszczynowe rustykalne, duńskie przycinane i zaplatane, wiklinowe w ramie, wyroby budowlane
z gipsu, cementu, betonu, 35 sprzedaż: paneli metalowych i niemetalowych, ogrodzeń z drewna, wikliny i materiałów ekologicznych,
przegród, ekranów akustycznych, altan, podłóg, dachów, wyrobów
metalowych służących do mocowania wyrobów budowlanych
z materiałów służących do wyplatania w tym ogrodzeniowych paneli osłonowych, elementów wyposażenia ogrodów, wyrobów budowlanych z: drewna, korka, słomy, materiałów służących do wyplatania w tym ogrodzeniowych paneli osłonowych: wiklinowych
i leszczynowych rustykalnych, duńskich przycinanych i zaplatanych,
wiklinowych w ramie, wyrobów budowlanych z gipsu, cementu, betonu, tworzyw sztucznych, mebli, elementów wyposażenia wnętrz,
parawanów, materiałów budowlanych, materiałów wyposażenia

(591) czarny, biały, żółty
(531) 26.13.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia tnące, wiercące, ścierające,
ostrzące i do obróbki powierzchni, maszyny odlewnicze i do formowania, maszyny powlekające, elektrolityczne urządzenia do powlekania elektrolitycznego, maszyny do obróbki tworzyw sztucznych,
maszyny do produkcji form, maszyny do produkcji narzędzi, maszyny do wytwarzania narzędzi, matryce do nastawiania pras, maszyny
zasilane sprężyną, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki tworzyw
sztucznych, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki metalu, narzędzia [części maszyn], narzędzia do obrabiarek, narzędzia do użytku
w obrabiarkach, narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], narzędzia hydrauliczne, narzędzia napędzane hydraulicznie, narzędzia
obsługiwane mechanicznie, obrabiarki do metalu w arkuszach, obrabiarki do przemysłu obróbki tworzyw sztucznych, obrotowe noże
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oprawkowe [maszyny], prasy montażowe, przyrządy mechaniczne
[maszyny] do nakładania wzorów, inne niż do użytku biurowego, 40
dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, formowanie metali na zimno, formowanie materiałów z tworzyw sztucznych,
hartowanie metali, kształtowanie elementów metalowych, kucie,
kucie metali, nakładanie powłok odpornych na zużycie na elementy techniczne, nakładanie ochronnych powłok powierzchniowych
na maszyny i narzędzia, obróbka [kształtowanie] metalu, obróbka
materiałów z tworzyw sztucznych w celu produkcji form z tworzyw
sztucznych, obróbka metali, obróbka metalu [kształtowanie], obróbka metalu [tłoczenie], obróbka metalu [kucie], obróbka metalu
[wytłaczanie], obróbka skrawaniem części dla osób trzecich [usługi
warsztatu mechanicznego], odlewanie metali, odlewanie kokilowe,
odlewnictwo kokilowe metali, odlewnictwo metali, polerowanie
metali, polerowanie powierzchni, powlekanie metalu, powlekanie za pomocą azotku tytanu, przetwarzanie gumy, przetwarzanie
tworzyw sztucznych, szlifowanie, szlifowanie powierzchni, tłoczenie metali, tłoczenie metalu, tłoczenie [prasowanie], 42 doradztwo
techniczne, doradztwo techniczne w zakresie produkcji, doradztwo
eksperckie dotyczące technologii.

(111) 351452
(220) 2020 07 11
(151) 2020 12 08
(441) 2020 08 24
(732)	HAŁKO MILENA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polski Instytut Mikrobioty
(540)

(210) 515917

(591) biały, złoty
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12,
02.09.01, 02.09.25, 05.07.13
(510), (511) 5 dietetyczna żywność do celów medycznych, dodatki
dietetyczne do użytku medycznego, dodatki dietetyczne, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, probiotyki (suplementy),
probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, preparaty probiotyczne do celów medycznych pomagające w utrzymaniu
naturalnej równowagi flory w układzie trawiennym, probiotyczne preparaty bakteryjne do użytku weterynaryjnego, 41 edukacja, rozrywka
i sport, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, publikowanie,
sprawozdawczość i pisanie tekstów, usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, edycja druków
zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż do celów reklamowych,
elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe,
w Internecie, multimedialne wydania publikacji elektronicznych, publikacja czasopism, publikacja broszur, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych online,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja i redagowanie książek, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikacja kalendarzy, publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja prac naukowych, publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja wyników badań klinicznych, publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowania
broszur, publikowanie, publikowanie czasopism, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism, książek
i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dokumentów, publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie
druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie,
publikowanie druków w formie elektronicznej, publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie

elektroniczne, publikowanie fotografii, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, publikowanie książek, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism
elektronicznych online, publikowanie książek i recenzji, publikowanie
książek instruktażowych, publikowanie książek związanych z rozrywką, publikowanie magazynów konsumenckich, publikowanie literatury instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż
teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych, innych niż
teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie multimedialne książek, publikowanie
multimedialne magazynów, czasopism i gazet, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie materiałów
drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie plakatów, publikowanie podręczników, publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie prac naukowych związanych z technologią
medyczną, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów medycznych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowanie ulotek,
publikowanie wyników prób klinicznych dotyczących preparatów
farmaceutycznych, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych,
innych niż reklamowe, sprawozdania wiadomości, tworzenie [opracowywanie] podcastów, tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, udostępnianie biuletynów online w dziedzinie
rozrywki sportowej, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania,
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych
online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, udostępnianie publikacji
online [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
[niepobieralnych], udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą
być przeglądane, udzielanie informacji związanych z publikowaniem,
usługi agencji w zakresie sprzedaży wiadomości dla branży nadawczej, usługi pisania blogów, usługi pisania tekstów, usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi publikacji, wydawanie audiobooków, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism i książek
w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie prospektów,
wydawanie publikacji medycznych, administrowanie [organizacja]
konkursami, administrowanie [organizacja] zawodami, konferencje
(organizowanie i prowadzenie-), kongresy (organizowanie i prowadzenie-), organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja konkursów
edukacyjnych, organizacja gier, konkursy (organizowanie-) [edukacja
lub rozrywka], organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów,
organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów,
organizowanie i prowadzenie konferencji i kongresów, organizowanie
i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, organizowanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji dotyczących
edukacji, organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
organizowanie seminariów, organizowanie seminariów związanych
z edukacją, organizowanie seminariów związanych z działalnością kulturalną, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizo-
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wanie seminariów i konferencji, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie seminariów szkoleniowych,
organizowanie seminariów edukacyjnych, organizowanie spotkań
i konferencji, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wykładów, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie zawodów, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
zawodów i ceremonii przyznawania nagród, organizowanie zjazdów
w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, planowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie
konferencji w celach edukacyjnych, prezentowanie ścieżek dźwiękowych filmów wideo, prowadzenie konferencji edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie, prowadzenie seminariów, prowadzenie kwizów, prowadzenie seminariów szkoleniowych, prowadzenie
seminariów i kongresów, prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, przeprowadzanie konwencji, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, sympozja związane z edukacją, udostępnianie informacji
na temat kongresów, zawody w aerobiku, produkcja edukacyjnych
nagrań dźwiękowych i wideo, produkcja dzieł muzycznych w studio
nagrań, produkcja filmów wideo, produkcja graficznych fragmentów
filmowych, produkcja i prezentacja programów radiowych, produkcja
nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja
nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań dźwięku i obrazu
na nośnikach dźwięku i obrazu, produkcja nagrań wideo, projekcja filmów do celów medycznych, produkowanie filmów, badania edukacyjne, coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], doradztwo
specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo
w zakresie treningu fizycznego, dostarczanie informacji edukacyjnych, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, edukacja, edukacja dorosłych, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów, kultura fizyczna, kursy instruktażowe
w zakresie odchudzania, kursy korespondencyjne dotyczące gotowania, kursy korespondencyjne, nauka na odległość, kursy samoświadomości [szkolenia], kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej,
kursy szkoleniowe dotyczące zagadnień filozoficznych, kursy szkoleniowe w dziedzinie nauk ścisłych, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, medyczne
usługi edukacyjne, nauczanie, nauczanie praktyk medytacyjnych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie terapii w zakresie
pracy z ciałem, nauczanie w dziedzinie medycyny, nauczanie w zakresie zdrowia, nauczanie w zakresie ziołolecznictwa, nauka indywidualna, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, opracowywanie podręczników
edukacyjnych, organizacja egzaminów [edukacja], organizacja egzaminów w celu oceny stopnia dokonań, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie seminariów
szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
organizacja i przeprowadzanie warsztatów i seminariów w zakresie
samoświadomości, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie kongresów edukacyjnych,
organizowanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie
spotkań z dziedziny edukacji, organizowanie seminariów edukacji
ustawicznej, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie warsztatów, organizowanie wykładów edukacyjnych, podyplomowe kursy szkoleniowe, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych kursach, produkcja i wypożyczanie
materiałów edukacyjnych i instruktażowych, produkcja materiałów
kursowych rozprowadzanych na kursach zawodowych, produkcja
materiałów kursowych rozprowadzanych na wykładach zawodowych,
produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na seminariach
zawodowych, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających
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dla pacjentów, prowadzenie edukacyjnych programów wspierających
dla pracowników służby zdrowia, prowadzenie imprez edukacyjnych,
prowadzenie konferencji biznesowych, prowadzenie kursów, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów internetowych
w zakresie diet, prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, prowadzenie kursów
instruktażowych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, prowadzenie kursów szkoleniowych on-line związanych z odżywianiem,
prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych
ze sprawnością fizyczną, prowadzenie zajęć, prowadzenie zajęć dotyczących kontrolowania wagi, prowadzenie zajęć dotyczących redukcji wagi, prowadzenie zajęć w zakresie odżywiania, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń fizycznych, przekazywanie know-how
[szkolenia], przeprowadzanie egzaminów edukacyjnych, przeprowadzanie sprawdzianów edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów
ze współczesnymi osobistościami w celach edukacyjnych, przygotowanie zawodowe dotyczące zapobiegania problemom zdrowotnym,
przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, przyznawanie świadectw edukacyjnych, seminaria, seminaria edukacyjne, świadczenie usług edukacyjnych
związanych z dietą, świadczenie usług edukacyjnych związanych
ze sprawnością fizyczną, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie
zdrowia, sprawdziany edukacyjne, skomputeryzowane szkolenia,
świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami, szkolenia
dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenia w zakresie odżywiania, szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie
sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, szkolenia w zakresie zajęć sportowych, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych, szkolenie w zakresie diety [nie medyczne],
szkolenie w zakresie homeopatii, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, szkolenie w zakresie
żywienia [nie medyczne], trening medytacji, trening jogi, testy edukacyjne, trening osobisty [szkolenie], trening rozwoju osobistego, trenowanie, udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń,
udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie kursów korespondencyjnych,
udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, udostępnianie materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie obiektów
i sprzętu do prowadzenia szkoleń, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi przygotowujących do wykonywania określonych zawodów, udzielanie informacji i przygotowywanie raportów
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, udzielanie informacji związanych z wychowaniem fizycznym za pośrednictwem strony
internetowej online, udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej online, udzielanie
kursów szkolenia zawodowego, usługi doradcze w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], usługi edukacji medycznej, usługi edukacji dla dorosłych, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące farmacji, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące medycyny, usługi edukacyjne,
usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, usługi edukacyjne dotyczące
medytacji, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do służby
zdrowia, usługi edukacyjne w postaci szkół korespondencyjnych,
usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania, usługi
edukacyjne w postaci kursów korespondencyjnych, usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, usługi edukacyjne z zakresu medycyny, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, usługi trenerskie, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych,
usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, usługi treningowe
w zakresie aerobiku, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
w zakresie edukacji dietetycznej, usługi w zakresie nauczania korespondencyjnego, usługi w zakresie oceniania w edukacji, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów szkoleniowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie przygotowywania
programów nauczania, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, usługi
w zakresie szkoleń komputerowych, usługi w zakresie szkoleń i przygotowania zawodowego, usługi w zakresie szkolenia zawodowego,
usługi w zakresie wychowania fizycznego, usługi w zakresie wychowania fizycznego wspomagane komputerowo, usługi w zakresie za-

30

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 22/2022

pewniania kursów szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych,
warsztaty w celach szkoleniowych, wydawanie nagród edukacyjnych,
zapewnianie edukacji, zapewnianie kursów edukacyjnych, zapewnianie kursów edukacyjnych dotyczących telekomunikacji, zapewnianie
kursów edukacyjnych związanych z dietą, zapewnianie kursów szkoleniowych online, zapewnianie kursów szkoleniowych, zapewnianie
kursów szkoleniowych w zakresie sportu, zapewnianie kursów instruktażowych, zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych
ludzi, zapewnianie pokazów edukacyjnych, zapewnianie seminariów
szkoleniowych online, zapewnianie szkoleń doskonalenia umiejętności zawodowych, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych,
zapewnianie wychowania fizycznego, akredytacja usług edukacyjnych, usługi w zakresie przedstawień na żywo, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne i instruktażowe, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, akredytacja kompetencji zawodowych, organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, organizacja widowisk, organizacja webinariów, organizowanie konkursów, produkcja programów telewizyjnych na żywo
do celów edukacyjnych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, produkcja programów telewizyjnych na żywo, sport i fitness,
usługi szkół [edukacja], usługi egzaminowania (edukacyjne), edukacja
[nauczanie], nauczanie i szkolenia, nauczanie wspomagane komputerowo, kursy korespondencyjne, organizowanie kursów korespondencyjnych, produkcja materiałów kursowych rozprowadzanych na profesjonalnych wykładach, prowadzenie kursów korespondencyjnych,
prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie średnim, zapewnianie kursów dokształcających i doszkalających, 42 badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania dotyczące leków, analiza surowicy krwi ludzkiej do badań medycznych, analiza
tkanek ludzkich do badań medycznych, badania i opracowywanie
szczepionek i leków, badania dotyczące środków farmaceutycznych,
badania i rozwój w zakresie nauki, badania i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, badania i testy bakteriologiczne, badania
kliniczne, badania laboratoryjne dotyczące wytwarzania przeciwciał
monoklonalnych, badania na temat środków farmaceutycznych, badania nad produktami farmaceutycznymi, badania w zakresie medycyny, badania w dziedzinie farmakogenetyki, badania naukowe
w dziedzinie farmacji, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, badania naukowe do celów medycznych, badania naukowe
do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, konsultacje i badania bakteriologiczne, laboratoria medyczne, medyczne badania naukowe,
medyczne usługi laboratoryjne, opracowywanie preparatów farmaceutycznych i leków, opracowywanie produktów farmaceutycznych,
prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, próby kliniczne, prowadzenie badań klinicznych w zakresie chorób układu krążenia, przeprowadzanie prób klinicznych,
przeprowadzanie prób klinicznych produktów farmaceutycznych,
przeprowadzanie wstępnych ocen nowych środków farmaceutycznych, testowanie środków farmaceutycznych, udostępnianie informacji w zakresie badań klinicznych za pośrednictwem interaktywnej
strony internetowej, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie informacji i danych
związanych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym,
udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych
w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, udzielanie informacji
na temat wyników prób klinicznych w zakresie produktów farmaceutycznych, usługi badań laboratoryjnych w zakresie dermatologii, usługi badań farmaceutycznych, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmacji, usługi laboratoryjne w zakresie badań stomatologicznych,
usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, usługi opracowywania leków farmaceutycznych, usługi w zakresie badań biomedycznych, usługi w zakresie badań laboratoryjnych dotyczące środków
farmaceutycznych, usługi w zakresie oceniania skuteczności środków
farmaceutycznych, usługi w zakresie technologii informacyjnej
na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, analiza
bakteriologiczna, analiza biochemiczna, analiza i badania biochemiczne, analiza naukowa, analiza w zakresie biologii molekularnej,
analizy biologiczne, analizy chemiczne, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania biotechnologiczne, badania dotyczące
chemii, badania dotyczące biotechnologii, badania chemiczne, badania i analizy bakteriologiczne, badania i rozwój biochemiczny, badania
mikrobiologiczne, badania naukowe dotyczące chemii, badania i rozwój w dziedzinie mikroorganizmów i komórek, badania i rozwój

w dziedzinie preparatów diagnostycznych, badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe z zakresu bakteriologii, badania naukowe z zakresu genetyki, badania przesiewowe
DNA do celów badań naukowych, badania w dziedzinie terapii genowej, badania w dziedzinie chemii, prowadzenie badań naukowych,
prowadzenie analiz chemicznych, przygotowywanie próbek biologicznych do celów badawczych, przygotowywanie próbek biologicznych do analizy w laboratoriach badawczych, przygotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych,
opracowywanie i ocena analiz chemicznych, przygotowywanie próbek immunohistologicznych do analizy w laboratoriach badawczych,
przygotowywanie raportów związanych z badaniami chemicznymi,
strukturalna i funkcjonalna analiza genomów, testy genetyczne
na zwierzętach laboratoryjnych w celach badań, usługi analityczne
w zakresie określania zawartości bakteryjnej płynów, usługi analityczne w zakresie oceny składu chemicznego płynów, usługi analityczne
w zakresie określania składu chemicznego płynów, usługi analityczne
w zakresie oceny zawartości bakteryjnej płynów, usługi analityczne
związane z badaniem składu chemicznego płynów, usługi analityczne związane z badaniem zawartości bakteryjnej płynów, usługi badań
i analiz biologicznych, usługi badawczo-rozwojowe związane z fizyką,
usługi badawczo-rozwojowe związane ze szczepionkami, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunologii, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie systemów ekspresji genów, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie chemii, usługi badawczo-rozwojowe
w dziedzinie bakteriologii, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie
technologii przeciwciał, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunohistologii,
usługi biochemiczne, usługi chemiczne, usługi klonowania biologicznego, usługi laboratoriów biologicznych, usługi laboratoriów chemicznych, usługi laboratorium badań biologicznych, usługi naukowe
związane z izolacją i hodowlą tkanek i komórek ludzkich, usługi testowania nasienia zwierząt w celach badawczych, usługi w zakresie badań biologicznych, usługi w zakresie analiz chemicznych, usługi w zakresie analiz i badań chemicznych, usługi w zakresie badań
biochemicznych, usługi w zakresie badań chemicznych, wykonywanie
analiz chemicznych, usługi w zakresie rozwoju biologicznego, usługi
w zakresie laboratoriów chemicznych i/lub biologicznych, badania
biotechnologiczne w zakresie syntezy enzymów, badania naukowe
w zakresie genetyki roślin, badania naukowe z zakresu biologii, badania w dziedzinie bakteriologii, chemiczne badania analityczne, doradztwo w zakresie bakteriologii, usługi chemicznych laboratoriów
badawczych, usługi w zakresie analiz chemicznych do użytku w ocenie, usługi w zakresie analizy chemicznej do wykorzystania w badaniach materiałów, usługi w zakresie analizy chemicznej do wykorzystania w analizach gemmologicznych, usługi w zakresie analizy
chemicznej do wykorzystania w projektowaniu, analiza laboratoryjna
w dziedzinie bakteriologii, analiza laboratoryjna w dziedzinie kosmetyków, analizowanie działania mieszanin chemicznych na zwierzętach, analizy laboratoryjne, analizy naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe, badania naukowe
dotyczące kosmetyków, badania naukowe i przemysłowe, badania
naukowe wspomagane komputerowo, badania żywności, certyfikacja
usług edukacyjnych, kontrola i testowanie jakości, usługi laboratoryjne, usługi w zakresie testów naukowych.

(111) 351453
(220) 2020 08 05
(210) 516813
(151) 2021 01 19
(441) 2020 10 05
(732) SZOT MICHAŁ P.P.H.U. SZOT-FOOD, Milejów-Osada (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZOT FOOD
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, zielony
(531) 05.07.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 29 dżemy, koncentraty pomidorowe [purée], 30 sosy, keczup, 32 soki, napoje bezalkoholowe.
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(111) 351454
(220) 2020 09 21
(151) 2021 03 16
(441) 2020 11 30
(732) PINCZER ŻANETA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BESKID RESORT
(540)
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(591) biały, różowy, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 06.01.02, 05.01.10, 05.01.16, 07.01.08
(510), (511) 43 domy turystyczne, pensjonaty, hotele, rezerwacja
miejsc w domach turystycznych, pensjonatach i hotelach, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
rezerwacja kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, organizowanie obozów wakacyjnych w zakresie
zapewnienia noclegów, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 351455
(220) 2020 10 08
(210) 519244
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) MATURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MATURI
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 12 karoserie do przyczep, podwozia przyczep do pojazdów, przyczepa, przyczepo-namioty, przyczepy, przyczepy do pojazdów, przyczepy do lądowych pojazdów mechanicznych, przyczepy
drogowe, przyczepy kempingowe, przyczepy kempingowe-pojazdy,
przyczepy mieszkalne jako karawany, przyczepy transportowe, przyczepy turystyczne mieszkalne.
(111) 351456
(220) 2020 10 08
(210) 519245
(151) 2021 02 25
(441) 2020 11 09
(732) MATURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MATURI
(510), (511) 12 karoserie do przyczep, podwozia przyczep do pojazdów, przyczepa, przyczepy, przyczepo-namioty, przyczepy do pojazdów, przyczepy drogowe, przyczepy kempingowe, przyczepy kempingowe-pojazdy, przyczepy mieszkalne jako karawany, przyczepy
transportowe, przyczepy turystyczne mieszkalne, przyczepy do lądowych pojazdów mechanicznych.
(111) 351457
(220) 2020 10 08
(210) 519246
(151) 2021 04 07
(441) 2020 12 21
(732) MATURI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
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(540)

(531) 26.03.03, 26.03.04, 26.03.23
(510), (511) 12 przyczepa, karoserie do przyczep, podwozia przyczep
do pojazdów, przyczepo-namioty, przyczepy, przyczepy do lądowych pojazdów mechanicznych, przyczepy do pojazdów, przyczepy drogowe, przyczepy kempingowe, przyczepy kempingowe [pojazdy], przyczepy mieszkalne [karawany], przyczepy transportowe,
przyczepy turystyczne mieszkalne.
(111) 351458
(220) 2021 01 19
(151) 2021 07 06
(441) 2021 03 22
(732) CHORCHOS ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUSHI KADO
(540)

(210) 523312

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 08.05.15, 26.13.25, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 Sushi, 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Doradztwo kulinarne, Dostarczanie informacji o usługach barów, Informacja o usługach restauracyjnych,
Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary, Bary przekąskowe,
Bary sałatkowe, Dekorowanie ciast, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dekorowanie żywności, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Kafeterie [bufety], Kawiarnia, Koktajlbary,
Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Lodziarnie, Oferowanie
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Oferowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Organizowanie posiłków w hotelach, Pizzerie, Zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości, Usługi
zaopatrzenia w żywność, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży
posiłków na wynos, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi
w zakresie pubów, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków,
Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie kantyn, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie
gotowania posiłków, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, Usługi w zakresie bankietów,
Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi snack-barów, Usługi
restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi restauracyjne, Usługi restauracji z daniami ramen, Usługi restauracji washoku, Usługi restauracji, w których
mięso przygotowuje się na oczach klientów, Usługi restauracji szybkiej obsługi, Usługi restauracji sprzedających sushi, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji serwujących
tempurę, Usługi restauracji hotelowych, Usługi restauracji fast-food,
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Usługi prywatnego klubu picia, Usługi prywatnego klubu kolacyjnego, Usługi osobistych kucharzy, Usługi pensjonatów, Usługi ogródków piwnych, Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], Usługi
mobilnych restauracji, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi kawiarni, Usługi barowe, Usługi barów z sokami, Usługi barów piwnych, Usługi barów kawowych, Usługi barów
i restauracji, Snack-bary, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie
napojów alkoholowych, Serwowanie jedzenia i napojów, Rzeźbienie
w jedzeniu, Restauracje z grillem, Restauracje serwujące wykwintne
artykuły spożywcze, Restauracje samoobsługowe, Restauracje oferujące dania na wynos, Puby, Przygotowywanie żywności dla innych
na zasadzie zlecania na zewnątrz, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Winiarnie.

(111) 351459
(220) 2021 09 28
(210) 534491
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) OLSZEWSKA OLGA, KOŁAKOWSKI ARTUR
SZKOŁA PSYCHOTERAPII CRESCENTIA SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZKOŁA PSYCHOTERAPII CRESCENTIA
(540)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe nauczanie,
Kształcenie, Organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, kursów, seminariów, wydarzeń.
(111) 351460
(220) 2021 09 24
(210) 534492
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 08
(732) KRYSIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Baranowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEGACUT
(540)

(531) 27.05.01, 03.07.01, 03.07.24, 24.01.09
(510), (511) 6 Wyroby z metali nieszlachetnych ujęte w kl. 6, w tym
drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, armatura do rur i węży,
zwłaszcza złącza do armatury wodnej i węży, łączniki z metalu do łączenia węży z aparaturą nawadniającą, zawory metalowe do rur
wodociągowych, uchwyty metalowe, 7 Mechaniczne urządzenia
i narzędzia stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i budownictwie,
spalinowe i elektryczne, w tym elektryczne spalinowe i akumulatorowe kosiarki i dokaszarki do trawy, ostrza do kosiarek, silniki do kosiarek, Krawędziarki do trawników, roboty koszące, Kosy spalinowe,
nożyce do żywopłotów, Pilarki, piły łańcuchowe, elektryczne ostrzałki do łańcuchów, Traktory ogrodowe do strzyżenia trawników, samojezdne kosiarki do trawy z siedziskiem dla operatora, Mechaniczne
urządzenia do usuwania chwastów, wypalacze chwastów, Siewniki
i rozrzutniki nawozów, pługi, glebogryzarki, elektryczne i spalinowe
wiertnice do gleby, Elektryczne i spalinowe rozłupywarki i rozdrabniacze, zgrabiarki, zamiatarki, wertykulatory, odkurzacze ogrodnicze

i dmuchawy do liści elektryczne i spalinowe, Opryskiwacze spalinowe, Odśnieżarki elektryczne i spalinowe, Pompy zanurzeniowe,
pompy spalinowe, pompy ogrodowe, Agregaty prądotwórcze, spawarki, Hydrofory, myjki ciśnieniowe, spalinowe i elektryczne ubijarki
do gruntu, zagęszczarki materiałów sypkich, nagrzewnice powietrza,
Nagrzewnice i promienniki elektryczne, gazowe i olejowe, Elektronarzędzia: wiertarko-wkrętarki, młoto-wiertarki, wyrzynarki, piły tarczowe, strugi, frezarki, szlifierki mimośrodowe, szlifierki oscylacyjne,
szlifierki kątowe, mieszarki, odkurzacze warsztatowe, 8 Narzędzia
i przyrządy obsługiwane ręcznie dla profesjonalistów i amatorów
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie: kosiarki ogrodowe ręczne,
Przycinarki jako narzędzia obsługiwane ręcznie, nożyce do żywopłotów ręczne, krawędziarki do trawników ręczne, Wypalacze chwastów,
siewniki i rozrzutniki nawozów obsługiwane ręcznie, odśnieżarki
ręczne, ręczne narzędzia budowlane, ręczne narzędzia stolarskie
i ciesielskie, ręczne narzędzia warsztatowe, Elektronarzędzia: wiertarko-wkrętarki, młoto-wiertarki, wyrzynarki, piły tarczowe, strugi, frezarki, szlifierki mimośrodowe, szlifierki oscylacyjne, szlifierki kątowe,
mieszarki, odkurzacze warsztatowe, 11 Urządzenia do nawadniania
stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie, instalacje do automatycznego podlewania, zwłaszcza instalacje przewodów wodnych, dystrybutory wody i dysze wodne będące częściami instalacji przewodów
wodnych, nagrzewnice powietrza, promienniki, lampy robocze, 12
Taczki, wózki, wozidła, wózki transportowe, trójkołowe wózki transportowe, wózki używane do sprzątania, wózki z bębnem do zwijania
przewodów giętkich, wózki widłowe, 17 Rury elastyczne niemetalowe, rury wykonane z tworzyw sztucznych w postaci wytłaczanej,
uszczelki do rur, zbrojenia niemetalowe do rur, złączki niemetalowe
do rur, Elastyczne i sztywne folie z tworzyw sztucznych dla rolnictwa
i ogrodnictwa, taśmy uszczelniające z tworzyw sztucznych, taśmy
izolacyjne, 20 Bębny i szpule niemechaniczne i niemetalowe do nawijania przewodów giętkich, niemetalowe zaciski do kabli, uchwyty
i zaciski z tworzyw sztucznych do kabli i rur, zawory wodociągowe
z tworzyw sztucznych, łączniki do rur i przewodów z tworzyw sztucznych, niemetalowe przewody do węży, podpory do węży, 21 Zraszacze wody i opryskiwacze używane w rolnictwie i ogrodnictwie, zraszacze do podlewania kwiatów i roślin, dysze do węży zraszających,
Polewaczki i przyrządy do podlewania roślin, końcówki wylotowe
i sitka do polewaczek, Urządzenia do natryskiwania wody oraz części
do wyżej wymienionych towarów.

(111) 351461
(220) 2020 06 03
(210) 514538
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) DAMĘTKA KATARZYNA ZRÓB SOBIE KREM-KOSMETYKI
NATURALNE KATARZYNA DAMĘTKA, Prochowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZRÓB SOBIE KREM
(540)

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 1 składniki i materiały chemiczne do zastosowania
w kosmetykach, mieszaniny odczynników chemicznych w formie
zestawów inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
mieszaniny odczynników chemicznych inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, ekstrakty roślinne do użytku w produkcji kosmetyków, ekstrakty ziół inne niż olejki eteryczne, do użytku
w produkcji kosmetyków, ekstrakty roślin inne niż olejki eteryczne,
do użytku w produkcji kosmetyków, kolagen stosowany jako surowiec do produkcji kosmetyków, środki nawilżające do użycia w produkcji kosmetyków, składniki i materiały chemiczne do zastosowania
w kosmetykach, emulgatory do użytku w produkcji kosmetyków,
witaminy do użytku w produkcji kosmetyków, dodatki chemiczne do stosowania w produkcji kosmetyków, preparaty chemiczne
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do użytku w produkcji kosmetyków, 3 kosmetyki, olejki eteryczne,
kosmetyki naturalne, toniki [kosmetyki], zestawy kosmetyków, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, środki
do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], 16 opakowania z tworzyw sztucznych, 21 pojemniki na kosmetyki, 41 szkolenia w zakresie pielęgnacji urody, 44 usługi doradcze
dotyczące kosmetyków, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące kosmetyków.

(111) 351462
(220) 2021 03 26
(210) 526710
(151) 2022 01 12
(441) 2021 09 20
(732) Kingston Technology Corporation, Fountain Valley (US)
(540) (znak słowny)
(540)	HYPERX ALLOY MKW100
(510), (511) 9 Klawiatury komputerowe, Klawiatury do grania.
(111) 351463
(220) 2021 10 13
(210) 535164
(151) 2022 02 18
(441) 2021 11 02
(732) OLSZEWSKI JACEK MEDTECH INNOVATION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CancIR
(540)

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 09.01.10
(510), (511) 42 Usługi projektowania.
(111) 351464
(220) 2021 07 15
(210) 531569
(151) 2022 01 27
(441) 2021 10 04
(732) MAZUREK MARTYNA STONEMADE, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STONEMADE
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.04
(510), (511) 19 Kamieniarstwo (Wyroby-).
(111) 351465
(220) 2021 09 28
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) BENDKOWSKA ANNA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ACC DOG
(540)

(210) 534493

(531) 27.05.01, 27.05.17, 03.01.08
(510), (511) 18 Obroże, Obroże dla zwierząt, Obroże dla kotów, Obroże dla psów, Obroże dla zwierząt domowych, Elektroniczne obroże
dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt domowych zawierające
informacje medyczne, Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Smycze dla zwierząt domowych, Skórzane smycze, Wyroby rymarskie,
bicze i ubrania dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla zwierząt [torby], Kokardy dla zwierząt domowych, Stroje
dla zwierząt domowych, Odzież dla zwierząt domowych, Wędzidła
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dla zwierząt [uprząż], Worki do karmienia zwierząt, Ubranka dla zwierząt, Uprzęże dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Odzież dla zwierząt,
Wędzidła dla zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Obroczniaki [worki służące karmieniu zwierząt], Getry dla zwierząt, Torby,
Torby płócienne, Japońskie saszetki uniwersalne (shingen-bukuro),
Etui z imitacji skóry, Etui na pieluchy, Worki, sakiewki, Worki ze sznurkiem, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących
towarów: Obroże, Obroże dla zwierząt, Obroże dla kotów, Obroże
dla psów, Obroże dla zwierząt domowych, Elektroniczne obroże dla
zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt, Smycze
dla zwierząt domowych, Skórzane smycze, Wyroby rymarskie, bicze
i ubrania dla zwierząt, Przykrycia i okrycia dla zwierząt, Nosidełka dla
zwierząt [torby], Kokardy dla zwierząt domowych, Stroje dla zwierząt
domowych, Odzież dla zwierząt domowych, Wędzidła dla zwierząt
[uprząż], Worki do karmienia zwierząt, Ubranka dla zwierząt, Uprzęże
dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Odzież dla zwierząt, Wędzidła dla
zwierząt, Maski przeciw muchom dla zwierząt, Obroczniaki [worki
służące karmieniu zwierząt], Getry dla zwierząt, Torby, Torby płócienne, Japońskie saszetki uniwersalne (shingen-bukuro), Etui z imitacji
skóry, Etui na pieluchy, Worki, sakiewki, Worki ze sznurkiem, Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Dezodoranty dla
zwierząt, Szampony dla zwierząt, Kosmetyki dla zwierząt, Dezodoranty dla zwierząt, Odświeżacze oddechu dla zwierząt, Szampony dla
zwierząt domowych, Odświeżacze zapachów dla zwierząt, Aerozole
pielęgnujące dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt,
Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt,
Szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne], Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Środki do czyszczenia klatek
dla zwierząt, Środki do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, Niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej dla zwierząt,
Brelok do kluczy ze skóry, Brelok do kluczy z imitacji skóry, Chowane
breloki, Chowane breloki do kluczy, Ręczniki, Lina do użytku w zabawkach dla zwierząt domowych, Nietekstylne torby do transportu
żywności dla zwierząt w dużych ilościach, Nietekstylne torby do składowania żywności dla zwierząt w dużych ilościach, Wkładki papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, Podkłady papierowe do kuwet dla zwierząt domowych, Jednorazowe pochłaniające podkładki
szkoleniowe dla zwierząt domowych, Papierowe podkładki do klatek
dla zwierząt domowych, Jednorazowe pochłaniające podkładki dla
zwierząt domowych, Łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt domowych, Torebki z tworzyw sztucznych do usuwania odchodów zwierząt domowych, Torebki z tworzyw sztucznych
na odchody zwierząt domowych, Podkłady z tworzywa sztucznego
do kuwet dla zwierząt domowych.

(111) 351466
(220) 2020 04 21
(151) 2021 01 25
(441) 2020 10 05
(732) SYST-ZIELIŃSKA KAMILA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Created with Love
(540)

(210) 512699

(591) zielony, biały
(531) 02.09.01, 05.11.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 351467
(220) 2020 07 01
(151) 2020 12 09
(441) 2020 08 24
(732) MARUKYAN GOHAR NAVASH, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Navash

(210) 515410
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(510), (511) 30 chleb, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
bułeczki z dżemem, bułeczki z owocami, croissant [rogaliki z ciasta
francuskiego], ciasto na biszkopty, czekolada, czekolada do wyrobów
cukierniczych i chleba, czekolada na polewy lub posypki, czekoladowe dodatki smakowe, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze,
gotowane wyroby cukiernicze, gotowe desery [wyroby cukiernicze],
koreczki, kanapeczki, lodowe wyroby cukiernicze, mleczne wyroby
cukiernicze, mrożone mleczne wyroby cukiernicze, mrożone wyroby
cukiernicze zawierające lody, nielecznicze mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecznicze mączne wyroby
cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze mączne
wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze miętowe
wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające
czekoladę, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku mlecznym,
nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby cukiernicze
zawierające mleko, nielecznicze wyroby cukiernicze z nadzieniem
z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze z mąki, orzechowe wyroby
cukiernicze, orzechy macadamia w polewie czekoladowej, orzechy
w czekoladzie, orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], posypka
czekoladowa, słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), smażone ciasteczka plecione, wyroby cukiernicze mrożone,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze zawierające dżem,
wyroby piekarnicze, babeczki, babeczki (ciasto) płaskie, bagietki,
bułeczki, bułeczki chrupkie, bułeczki słodkie, bułka maślana [brioszka] z dżemem, bułka tarta, bułki, bułki nadziewane, bułki chrupiące,
bułki z nadzieniem, chleb bezdrożdżowy, chleb chrupki, chleb i bułki,
chleb na wpół upieczony, chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita,
chleb w kształcie placków, chleb wstępnie upieczony, chleb z przyprawami, chrupiące pieczywo, cienkie kawałki ciasta do przyrządzania tortilli, grzanki, miękkie bułeczki, nadziewane kanapki, pieczywa
chrupkie, przekąski z pieczywa chrupkiego, słodkie bułeczki, świeży
chleb, zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), tosty z chleba, ciasta,
ciasta czekoladowe, ciasta mrożone, ciasta w polewie czekoladowej,
ciasta z bakaliami, ciasta z kremem, ciasteczka, ciastka, ciasto kruche,
mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso w cieście [gotowe],
mięso zapiekane w cieście, wyroby piekarnicze zawierające kremy,
wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby piekarnicze
zawierające owoce, wyroby cukiernicze z mąki, wyroby ciastkarskie
z owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane owocami, warzywa
w cieście, świeże placki [ciasta], świeże pierożki, serniki, sernik, piernik, mrożone wyroby piekarnicze, gotowe przekąski na bazie zbóż,
kanapki, kanapki z mięsem, kanapki z kurczakiem, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną wołowinę, mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, przekąski składające się głównie z chleba,
solone wyroby piekarnicze, wrapy z kurczakiem, wyroby piekarnicze
składające się z warzyw i mięsa, wyroby piekarnicze składające się
z warzyw i drobiu, zawijana kanapka typu wrap.

(111) 351468
(220) 2021 08 23
(210) 533046
(151) 2022 02 02
(441) 2021 10 18
(732) POCZĄTEK MIŁOSZ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FORREST SPACE
(510), (511) 6 Budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, Budynki
o szkielecie metalowym, Części budowli z metalu, Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo], Konstrukcje stalowe,
Materiały konstrukcyjne metalowe, Materią metalowe do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Materiały zbrojeniowe dla budownictwa, metalowe, Metalowe bloki konstrukcyjne, Metalowe elementy
budowlane, Metalowe elementy do fasad budynków, Metalowe elementy fasadowe, Metalowe komponenty budowlane, Metalowe
konstrukcje, Metalowe konstrukcje budowlane, Metalowe materiały
budowlane, Metalowe, modułowe elementy budowlane, Metalowe,
modułowe, przenośne elementy budowlane, Metalowe prefabrykaty konstrukcyjne, Metalowe, strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, Metalowe, strukturalne elementy budowlane, Metalowe,
strukturalne ramy budowlane, Metalowe szkielety budowlane, Metalowe szkielety konstrukcji na pokoje, Metalowe szkielety konstrukcji, Modułowe konstrukcje metalowe, Modułowe, prefabrykowane,

stalowe szkielety konstrukcji, Modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], Altany konstrukcje z metalu, Altany przenośne
wykonane głównie z metali, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Budki dla sprzedawców wykonane głównie z metali, Budynki
będące nieruchomymi konstrukcjami metalowymi, Budynki prefabrykowane wykonane głównie z metalu, Budynki przenośne wykonane głównie z metalu, Domy przenośne z metalu, Dźwiękoszczelne
budki z metalu, przenośne, Dźwiękoszczelne gabinety [konstrukcje]
z metalu, Dźwiękoszczelne kabiny [konstrukcje] zrobione z metalu,
Ganki metalowe [konstrukcje], Gotowe do montażu budynki z metalu, Kabiny kąpielowe metalowe, Konstrukcje budowlane z metalu,
Konstrukcje metalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Konstrukcje przenośne metalowe, Metalowe blaszaki do przechowywania, Metalowe budynki przenośne, Metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, Metalowe wiaty do przechowywania [blaszaki],
Modułowe stajnie metalowe, Oczka wodne [Konstrukcje metalowe],
Ogrodzenia metalowe, Ogrodzenia z metali nieszlachetnych, Parkany metalowe, Pergole z metalu, Piaskownice metalowe, Pomieszczenia ruchome [metalowe], Prefabrykowane domy metalowe, Prefabrykowane domy [zestawy do montażu] metalowe, Prefabrykowane
garaże metalowe, Prefabrykowane konstrukcje metalowe, Prefabrykowane metalowe budowlane zestawy montażowe, Prefabrykowane, metalowe konstrukcje ścian zawierające izolację z wełny mineralnej, Przenośne budynki metalowe, Przenośne budynki modułowe
z metalu, Przenośne konstrukcje metalowe, Przenośne konstrukcje
wykonane z metalu, Przenośne konstrukcje z metalu, Przenośne,
metalowe budynki biurowe, Przenośne metalowe budynki, Przenośne metalowe konstrukcje budowlane, Ruchome domy [budynki
przenośne] z metalu, Ruchome [przenośne] budowle z metalu, zawierające instalacje sanitarne, Wiaty [budynki] z metalu, Zadaszenia
metalowe [konstrukcje], Wieże [konstrukcje metalowe], Kontenery
transportowe z metalu, Metalowe kontenery do transportu, Metalowe kontenery hakowe, Metalowe kontenery na odpady, Metalowe
zbiorniki [kontenery], Zbiorniki zasobnikowe na ciecze [kontenery]
wykonane z metalu, 19 Altany [konstrukcje niemetalowe], Balustrady niemetalowe, Baraki, Baraki wykonane z materiałów niemetalowych, Budki dźwiękoszczelne, przenośne, niemetalowe, Budki ogrodowe z drewna, Budowlane (Konstrukcje-) niemetalowe, Budowle
drewniane, Budowle przenośne niemetalowe, Budynki (Niemetalowe-) do umieszczania przenośnych toalet, Budynki niemetalowe
przenośne, Budynki niemetalowe w postaci kabin, Budynki przenośne niemetalowe, Budynki przenośne z materiałów niemetalowych,
Części modułowe (Niemetalowe-) do budowania budynków prefabrykowanych, Daszki wykonane z materiału niemetalowego [konstrukcje], Domki ogrodowe wykonane z materiałów niemetalowych,
Domy modułowe, niemetalowe, Domy prefabrykowane (Niemetalowe-), Domy z prefabrykatów [zestawy do montażu], Garaże prefabrykowane, nie z metalu, Komory [konstrukcje nie z metalu], Konstrukcje inżynierii wodno-lądowej (Niemetalowe-), Konstrukcje
przenośne niemetalowe, Konstrukcje samonośne (Niemetalowe-),
Konstrukcje wykonane z materiałów niemetalowych, Kopuły do budynków (Niemetalowe-), Modułowe domki dla zwierząt, niemetalowe, Modułowe schrony/budki (Niemetalowe-), Namioty ogrodowe
[szkielety ramowe], niemetalowe i nie z materiału tekstylnego, Niemetalowe budynki prefabrykowane, Niemetalowe domy przenośne, Niemetalowe ganki, Niemetalowe komory natryskowe wyposażone w instalacje wyciągowe, Niemetalowe modułowe elementy
budowlane, Niemetalowe parkany, Niemetalowe przenośne kabiny,
Niemetalowe szkielety konstrukcji budowlane, Niemetalowe szkielety konstrukcyjne do budynków, Niemetalowe wiaty do przechowywania, Niemetalowe zbiorniki [konstrukcje], Niemetalowe zbiorniki stojące, Niemetalowe zbiorniki zasobnikowe [konstrukcje],
Obudowy stanowiące budynki niemetalowe przenośne, Ogrodowe
budki wykonane z materiałów niemetalowych, Pomieszczenia gospodarcze (konstrukcje budowlane niemetalowe), Prefabrykowane
domki dla zwierząt, niemetalowe, Prefabrykowane konstrukcje niemetalowe do użytku jako toalety, Prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, Prefabrykowane, niemetalowe budki do przechowywania, Prefabrykowane, niemetalowe baraki do przechowywania,
Przebieralnie wykonane z niemetalowych materiałów [konstrukcje],
Przejścia sklepione wykonane z materiałów niemetalowych, Przenośne altanki składające się głównie nie z metalu, Przenośne budynki
niemetalowe wyposażone w toaletę, Przenośne budynki niemetalowe z wyposażeniem kuchennym, Zbiorniki (niemetalowe-) [konstrukcje], Zadaszone przejścia wykonane w całości ze szkła, Zada-
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szone przejścia ze szkła i posiadające niemetalowe obramowanie,
36 Przechowywanie kosztowności w depozycie, Administrowanie
nieruchomościami, Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania],
Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Finansowanie inwestycji budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Nabywanie
gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Organizowanie wynajmu
mieszkań, Pobieranie czynszów, Pobieranie czynszu, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Timesharing nieruchomości, Usługi
w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi
zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami
mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, Usługi zarządzania nieruchomościami,
Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu,
Usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], Wynajem sal
wystawowych, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Zarządzanie budynkami, Zarządzanie domami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi, Zarządzanie nieruchomościami, 37 Oczyszczanie terenu, Prace
budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, Prace konstrukcyjne
domów z prefabrykatów, Przekształcenie obiektów biznesowych,
Przygotowanie powierzchni schodów do położenia podkładów
i pokryć, Przygotowanie powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, Przygotowanie terenu [budownictwo], Przygotowywanie terenu pod budowę, Regulacja nachylenia gruntu, Rozbiórka
budynków, Rozbiórka dachów, Rozbiórka konstrukcji, Spawanie
konstrukcji stalowych do celów budowlanych, Stabilizacja gruntu,
Stawianie domów z prefabrykatów, Stawianie fundamentów, Szlifowanie papierem ściernym, Szlifowanie przy użyciu pumeksu, Tynkowanie, Układanie dachówek i płytek łupkowych, Układanie nawierzchni drogowych, Układanie parkietów, Układanie płytek
podłogowych, Układanie pokryć sufitów, Układanie przewodów
głównych, Usługi brukarskie, Układanie sufitów, Usługi budowlane,
Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane i naprawy budynków, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Usługi
budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, Usługi budowy
konstrukcji tymczasowych, Usługi dekarskie, Usługi demontażu,
Usługi doradcze dotyczące przebudowy budynków, Usługi doradcze dotyczące konstrukcji budynków i innych struktur, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi doradcze w zakresie budowania, Usługi doradcze w zakresie kopania w ziemi,
Usługi doradcze związane z wyburzaniem budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, Usługi doszczelniania budynków, Usługi informacyjne
w zakresie konstrukcji budynków, Usługi instalacji dachów, Usługi
izolacyjne, Usługi malarskie, Usługi malowania domów, Usługi rozbiórkowe, Usługi tynkowania, Usługi układania płytek ceramicznych, Usługi uszczelniania i wodouszczelniania budynków, Usługi
uszczelniania wnętrz, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
Usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, Usługi w zakresie malowania i prac dekoratorskich, Usługi w zakresie nakładania powłok
ochronnych na zewnątrz budynków, Usługi w zakresie powlekania
podłóg, Usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, Usługi w zakresie rozbiórek, Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wkładanie prętów wzmacniających, Usługi w zakresie stabilizacji gleby
poprzez wkładanie prętów wzmacniających, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wkładanie prętów wzmacniających, Usługi
w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi
w zakresie stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie cementu, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu poprzez wstrzykiwanie cementu,
Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez wstrzykiwanie zaczynu
cementowego, Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez wstrzykiwanie zaprawy murarskiej, Usługi w zakresie stabilizacji gruntu
poprzez wstrzykiwanie zaprawy murarskiej, Usługi w zakresie stabilizacji gleby poprzez zagęszczanie wibracyjne, Usługi w zakresie stabilizacji terenu poprzez zagęszczanie wibracyjne, Usługi w zakresie
stabilizacji gruntu poprzez zagęszczanie wibracyjne, Usługi w zakresie wykopywania, Usługi w zakresie zabezpieczania przed wilgocią budynków w trakcie budowy, Usługi wbijania pali, Usługi wykonawców instalacji elektrycznych, Usługi wykonawców w zakresie
płyt gipsowych, Usługi zabezpieczania przed wilgocią, Usługi zarządzania budową, Usuwanie nawierzchni, Uszczelnianie betonu,
Uszczelnianie budynków, Uszczelnianie budynków podczas budo-
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wy, Uszczelnianie nawierzchni, Wciąganie budynków i budowli, Wykonywanie obrzutki na basenach pływackich, Wykonywanie obrzutki na budynkach, Wylewanie (układanie) fundamentów,
Wyrównywanie betonu, Wyrównywanie terenu budowy, Wzmacnianie gruntu, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie
obszarów mieszkalnych, Wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji, Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych, Zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, Zapobieganie osiadaniu budynków i poprawki w tym zakresie, Zarządzanie projektami
budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Zarządzanie
projektem budowy, Zbrojenie budynków, Budowlany sprzęt (Wynajem-), Najem maszyn do kopania, Usługi w zakresie wypożyczania
maszyn budowlanych, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn
na potrzeby inżynierii wodno-lądowej, Usługi w zakresie wypożyczania narzędzi, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem maszyn,
narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, Wynajem narzędzi budowlanych, Wynajem sprzętu budowlanego, Wynajem
sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, Wynajem sprzętu do robót ziemnych, Wypożyczanie maszyn budowlanych, Wypożyczanie
urządzeń stosowanych w konstruowaniu budynków, Wypożyczanie
urządzeń stosowanych w budownictwie, Czyszczenie przenośnych
konstrukcji, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych,
Instalacja pokryć dachowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja urządzeń
elektrycznych, Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych,
Instalowanie mebli na wymiar, Instalowanie wewnętrznych ścianek
działowych, Instalowanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, Instalowanie wyposażenia budynków, Instalowanie wyposażenia kuchennego, Konserwacja nieruchomości, Montaż bram,
Montaż drzwi, Montaż drzwi i okien, Montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, Montaż instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Naprawa kontenerów transportowych, Naprawa lub konserwacja transporterów (przenośników), Naprawcze roboty budowlane, Naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych,
Obróbka przeciwkorozyjna, Remont nieruchomości, Stawianie tablic reklamowych, Tapetowanie, Tworzenie faktury ścian, Udzielanie
informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników zasobnikowych, Usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, Usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, Usługi w zakresie
stawiania ogrodzeń, Wznoszenie budynków prefabrykowanych, 39
Dostarczanie żywności przez restauracje, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostawa pizzy, Dostawa produktów spożywczych, Dostawa wina, Dostawa żywności, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia, Transport bagażu
pasażerów, Transport bagażu podróżnego, Usługi bagażowe, Usługi
związane z wózkami na bagaż, Koordynowanie planów podróży dla
osób prywatnych i grup, Oprowadzanie wycieczek, Organizowanie
i prowadzenie wycieczek, Organizowanie podróży, Organizowanie
podróży autobusem, Organizowanie podróży biznesowych, Organizowanie podróży samolotowych, Organizowanie podróży z i do hotelu, Organizowanie samochodowego transportu pasażerskiego,
Organizowanie wczasów, Organizowanie wycieczek autokarowych,
Organizowanie wycieczek autobusowych, Organizowanie wycieczek [krótkich podróży], Świadczenie usług w zakresie wycieczek
ze zwiedzaniem, Prowadzenie wycieczek, Transport podróżnych
taksówką, Usługi car-sharingu, Usługi kierowców, Usługi pilotów
wycieczek, Usługi przewodników turystycznych, Usługi w zakresie
pilotów wycieczek, Usługi związane z limuzynami, Wynajem pojazdów z kierowcą, Zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne
z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, Magazynowanie bagażu, Magazynowanie kosmetyków, Pakowanie prezentów,
Pakowanie produktów, Przechowywanie pojazdów, Składowanie
kontenerów, Składowanie kontenerów i ładunków, Udostępnianie
miejsc do przechowywania rzeczy dla osób trzecich [selfstorage],
Tymczasowe bezpieczne przechowywanie rzeczy osobistych, Usługi
szatni, Parkowanie pojazdów, Parkowanie samochodów, Parkowanie
samochodów przez obsługę, Prowadzenie parkingów, Rezerwowanie miejsc parkingowych, Udostępnianie garaży, Udostępnianie
miejsc parkingowych, Udostępnianie obiektów parkingowych, Udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, Udzielanie informacji dotyczących usług parkowania pojazdów,
Usługi garaży parkingowych, Usługi parkingowe, Usługi udostępniania miejsc parkingowych, Usługi w zakresie garażowania pojazdów,
Usługi w zakresie odprowadzania samochodów na parking, Usługi
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w zakresie parkowania pojazdów, Wynajem garażowych miejsc parkingowych, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem przestrzeni garażowej, Wynajem przestrzeni parkingowej dla pojazdów,
Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wynajmowanie miejsc parkingowych i garaży dla pojazdów, Wynajem
sprzętu GPS do celów nawigacyjnych, Usługi wynajmu kontenerów
na gruz, Wynajem kasków motoryzacyjnych, Informacja turystyczna, Organizacja i rezerwowanie wycieczek, Organizacja i rezerwacja
podróży, Organizowanie i rezerwacja wycieczek ze zwiedzaniem
miasta, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem,
Organizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, Organizowanie i rezerwowanie wypraw i wycieczek ze zwiedzaniem, Organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach wakacji zorganizowanych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Udzielanie
informacji turystycznych, Udzielanie informacji turystycznej za pomocą komputera, Udzielanie informacji turystycznych za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, Usługi doradztwa turystycznego i informacji
turystycznej, 41 Udostępnianie biuletynów online w dziedzinie rozrywki sportowej, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów,
Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci
elektronicznej, Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów,
Wydawanie przewodników turystycznych, Biblioteka [wypożyczalnia książek], Biblioteki, Biura rezerwacji w zakresie rozrywki, Centra
rozrywki, Degustacje win [usługi rozrywkowe], Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Doradztwo w zakresie planowania przyjęć, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, Dyskoteki, Fankluby, Imprezy kulturalne, Imprezy taneczne,
Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Informacja o rozrywce, Informacja o wypoczynku, Informacje dotyczące
działalności kulturalnej, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane
on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Informacje o rekreacji, Kabarety, Kabarety i dyskoteki, Kina, Nauczanie i szkolenia,
Nocne kluby, Obozy letnie [rozrywka i edukacja], Obozy rekreacyjne,
Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Odgrywanie roli clowna, Ogrody udostępniane publicznie, Organizacja aktywności edukacyjnych na obozach letnich, Organizacja aktywności kulturalnych
na obozach letnich, Organizacja aktywności sportowych na obozach letnich, Organizacja atrakcji na obozach letnich, Organizacja
i prezentacja widowisk, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie degustacji wina do celów rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie
konkursów piękności, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja przyjęć, Organizacja rozrywki
na imprezy urodzinowe, Organizowanie balów, Organizacja widowisk, Organizowanie fanklubów, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali
w celach rekreacyjnych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie
festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych,
Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie
gal, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie
i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody,
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez
rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie imprez
w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów piękności,
Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie
pokazów lotniczych, Organizowanie pokazów psów, Organizowanie
pokazów w celach rozrywkowych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Organizowanie prezentacji w celach rozrywkowych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie rozrywki, Organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, Organizowanie
rozrywki wizualnej, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej,

Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie spotkań
z dziedziny rozrywki, Organizowanie turniejów rekreacyjnych, Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach rekreacyjnych, Organizowanie zajęć rekreacyjnych, Ośrodki rozrywkowe, Planowanie
i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie pokazów filmów,
Planowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka], Planowanie
specjalnych imprez, Pływalnie [baseny], Pokazy filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Pokazy
filmów kinowych, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Pokazy laserów [rozrywka], Pokazy psów, Pokazy sztucznych ogni, Pokazy
tańca mężczyzn, Pokazy zwierząt, Prowadzenie dyskotek, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych,
Prowadzenie konkursów piękności, Przeprowadzanie aktywności
kulturalnych, Przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Rozrywka interaktywna online, Rozrywka on-line, Sport i fitness, Szkolenia
ruchowe dla dzieci, Świadczenie usług rozrywkowych dla dzieci,
Udostępnianie obiektów i sprzętu do występów grup muzycznych
na żywo, Udostępnianie obiektów i sprzętu do karaoke, Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rekreacyjnych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
do gry w paintball, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego, Udostępnianie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, Udostępnianie
obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, Udostępnianie sprzętu do karaoke, Udostępnianie sprzętu i obiektów rozrywkowych,
Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Udostępnianie terenów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla zwierząt domowych, Udostępnianie zewnętrznych
obiektów i sprzętu do gry w paintball, Usługi dziecięcych placów
zabaw, Usługi klubów [dyskotek], Usługi klubów [kabaretowych],
Usługi klubów nocnych, Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi
klubowe [rozrywka], Usługi planowania przyjęć, Usługi pokazów laserowych, Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, Usługi
rekreacyjne, Usługi rekreacyjne związane z wędrówkami z plecakiem, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi rozrywkowe ośrodków
wczasowych, Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, Usługi
rozrywkowe świadczone w klubach nocnych, Usługi rozrywkowe
świadczone dla dzieci, Usługi rozrywkowe świadczone w dyskotekach, Usługi rozrywkowe świadczone w ośrodkach rekreacyjno-sportowych za miastem [country club], Usługi świadczone przez
bary karaoke, Usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, Usługi
w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Usługi w zakresie organizacji rozrywki, Usługi związane z dyskotekami, Zajęcia sportowe
i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka i edukacja],
Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach rozrywkowych, Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnianie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej, Zapewnianie obiektów i sprzętu na potrzeby
zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu, Zapewnianie sal balowych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Zapewnienie obiektów i sprzętu na potrzeby rozrywki, 43
Bary, Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi
[snack-bary], Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Centra
opieki nad dziećmi, Dekorowanie ciast, Dekorowanie żywności, Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Domy turystyczne, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Dostarczanie
żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Dzierżawa metalowych i niemetalowych budynków przenośnych, Elektroniczne
usługi informacyjne związane z hotelami, Hostele (schroniska), Herbaciarnie, Hotele dla zwierząt, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Hotelowe usługi kateringowe,
Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Informacja hotelowa, Kafeterie [bufety], Katering obejmujący żywność i napoje
dla instytucji, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
Katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Kawiarnia, Koktajlbary, Kontraktowe usługi w zakresie żywności, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Lodziarnie, Motele,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Obsługa zakwaterowania członków organizacji, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Oferowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności
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i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów
dla gości, Opieka nad dziećmi w klubach malucha, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Organizacja przyjęć weselnych [miejsca], Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Organizowanie posiłków w hotelach, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania
w hotelach, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Pensjonaty dla
zwierząt, Pensjonaty, domy gościnne, Pizzerie, Prowadzenie przechowalni dla kotów, Przygotowanie dań kuchni hiszpańskiej do bezpośredniego spożycia, Przygotowanie dań kuchni japońskiej
do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie
posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, Puby, Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje serwujące wykwintne artykuły
spożywcze, Restauracje z grillem, Rezerwacja hotelowa na rzecz
osób trzecich, Rezerwacja miejsc na kempingach, Rezerwacja miejsc
w pensjonatach, Rezerwacja pokoi, Rezerwacja pokojów hotelowych
dla podróżnych, Rezerwacja stolików w restauracjach, Rezerwacja
zakwaterowania, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania
dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rezerwowanie pokojów dla
podróżnych, Rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, Rzeźbienie w jedzeniu, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie
napojów w małych browarniach, Serwowanie napojów w pubach
z browarem, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, Snack-bary, Świadczenie usług
kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi i wystawy, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, Świadczenie usług przez hotele
i motele, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem pokoi,
Udostępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu
dla przyczep kempingowych, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego
w hotelach, Udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na targi i wystawy, Udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, wystawy i spotkania, Udostępnianie obiektów
i sprzętu na konferencje, Udostępnianie obiektów na imprezy i tymczasowych biur oraz pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie
pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
na posiedzenia zarządu, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń
do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie sal konferencyjnych, Udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, Udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego,
Udostępnianie tymczasowych obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi barmanów, Usługi barów i restauracji, Usługi barów kawowych, Usługi
barów piwnych, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi barów z fajkami wodnymi, Usługi barów z sokami, Usługi barowe, Usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas targów, degustacji
i imprez publicznych, Usługi cateringu specjalizującego się w ręcznym krojeniu szynki podczas wesel i prywatnych imprez, Usługi cateringu zewnętrznego, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi hosteli dla turystów, Usługi hoteli dla zwierząt
domowych, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi kateringowe, Usługi kateringowe dla centrów
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konferencyjnych, Usługi kateringowe dla firm, Usługi kateringowe
obwoźne, Usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, Usługi
kateringowe oferujące kuchnię japońską, Usługi kateringowe oferujące kuchnię europejską, Usługi kateringowe w prywatnych salach
do spotkań biznesowo-towarzyskich, Usługi kateringowe w zakresie
bufetów firmowych, Usługi kawiarni, Usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi koktajlbarów, Usługi obiektów gościnnych
[zakwaterowanie], Usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje],
Usługi ogródków piwnych, Usługi pensjonatów, Usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Usługi restauracji fast-food, Usługi restauracji hotelowych,
Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi restauracji
szybkiej obsługi, Usługi restauracyjne, Usługi restauracyjne świadczone przez hotele, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji
zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania
[time share], Usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków,
Usługi snack-barów, Usługi świadczone przez bary bistro, Usługi
w zakresie bankietów, Usługi w zakresie barów szybkiej obsługi,
Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi w zakresie
kwater wczasowych, Usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Usługi w zakresie pubów, Usługi w zakresie restauracji [brasserie], Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie
sprzedaży posiłków na wynos, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi
w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania
w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi w zakresie zakwaterowania
na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach,
Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi w zakresie
zapewniania obiektów na spotkania, Usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości, Usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, Usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez
obozy wakacyjne, Usługi zaopatrzenia w napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi zaopatrzenia w żywność, Winiarnie,
Wynajem budynków przenośnych, Wynajem domków letniskowych,
Wynajem domów letniskowych, Wynajem ekspresów do kawy, Wynajem konstrukcji namiotowych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajem
przenośnych budynków modułowych, Wynajem pomieszczeń
na wystawy, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach
i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal konferencyjnych, Wynajmowanie sal na zebrania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie
dużych namiotów, Wypożyczanie namiotów, Zajazdy dla turystów,
Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zakwaterowanie koni, Zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla turystów, Zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, Zapewnianie
pomieszczeń na uroczystości, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach, Zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie żywności
i napojów w restauracjach, 44 Usługi doradcze związane z projektowaniem ogrodów, Usługi w zakresie architektury krajobrazu, Usługi
w zakresie projektowania ogrodów, Projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz osób trzecich, Projektowanie ogrodów i krajobrazów, Planowanie [projektowanie] ogrodów, Doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu, Chirurgia kosmetyczna, Chirurgia
plastyczna, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Laserowe usuwanie
grzyba palców nóg, Medyczna pielęgnacja stóp, Udzielanie porad
medycznych w zakresie redukcji masy ciała, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi para-
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medyczne, Usługi opieki medycznej świadczone przez uzdrowiska
[spa], Usługi SPA medycznych, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Analiza kolorów [usługi kosmetyczne], Analiza kosmetyczna,
Depilacja woskiem, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Doradztwo dotyczące kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji
ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Elektroliza do celów kosmetycznych, Elektroliza kosmetyczna, Elektroliza kosmetyczna
w celu usuwania owłosienia, Fryzjerskie (Salony-), Fryzjerstwo, Fryzjerstwo męskie, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena i pielęgnacja
urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, Kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, Kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Kuracje do włosów, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, Łaźnie publiczne do celów
higienicznych, Łaźnie publiczne [w celach higienicznych], Łaźnie
tureckie, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, Manicure, Manicure (Usługi-), Męskie salony fryzjerskie, Mycie włosów szamponem, Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Nakładanie
produktów kosmetycznych na ciało, Obsługa łaźni publicznych
do celów sanitarnych, Obsługa obiektów i sprzętu saun, Odbudowa
włosów, Ozdabianie ciała, Pielęgnacja stóp, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Salony kosmetyczne
do strzyżenia peruk, Salony piękności, Ścinanie włosów, Solaria, Stylizacja, układanie włosów, Świadczenie usług przez salony piękności, Udostępnianie instalacji termalnych, Udostępnianie łaźni publicznych, Udostępnianie łaźni publicznych do celów higieny
osobistej, Udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, Udostępnianie łaźni tureckich, Udostępnianie obiektów i sprzętu saun, Udostępnianie obiektów i sprzętu do korzystania z solarium [do opalania], Udostępnianie obiektów łaźni publicznej w celu zapewniania
higieny osobistej, Udostępnianie toalet publicznych, Udostępnianie
wanien do gorących kąpieli, Udzielanie informacji na temat łaźni tureckich, Udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji
włosów, Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi charakteryzatorów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, 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 dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa online w zakresie makijażu,
Usługi doradztwa w zakresie makijażu, Usługi doradztwa w zakresie
pielęgnacji włosów, Usługi farbowania brwi, Usługi farbowania rzęs,
Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi gabinetów odchudzania, Usługi koloryzacji brwi, Usługi koloryzacji rzęs, Usługi
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne,
Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi kręcenia
włosów, Usługi kształtowania brwi, Usługi laserowego usuwania
owłosienia, Usługi łaźni, Usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, Usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, Usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, Usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, Usługi manicure i pedicure, Usługi
manicure świadczone podczas wizyt domowych, Usługi męskich
salonów fryzjerskich, Usługi nitkowania brwi, Usługi obcinania włosów, Usługi odsysania tłuszczu, Usługi opalania natryskowego, Usługi opalania natryskowego dla ciała ludzkiego, Usługi opalania skóry
dla ludzi w celach kosmetycznych, Usługi pedicure, Usługi pielęgnacji paznokci, Usługi pielęgnacji paznokci rąk, Usługi pielęgnacji stóp,
Usługi pielęgnacji urody, Usługi pielęgnacji urody, w szczególności
w zakresie rzęs, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi podkręcania rzęs, Usługi prostowania włosów, Usługi przedłużania rzęs,
Usługi rozjaśniania włosów, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, Usługi salonów fryzjerskich
dla kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, Usługi salonów piękności,
Usługi salonów pielęgnacji paznokci, Usługi salonu fryzjerskiego dla
dzieci, Usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Usługi salonu opalania natryskowego, Usługi saun, Usługi sauny na podczerwień,
Usługi solariów, Usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące, Usługi solarium, Usługi SPA, Usługi sztucznego opalania,

Usługi tatuażu brwi, Usługi terapii mikroigłowej, Usługi trwałego
podkręcania rzęs, Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie kuracji odchudzających, Usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, Usługi w zakresie makijażu, Usługi w zakresie makijażu permanentnego, Usługi
w zakresie mikropigmentacji, Usługi w zakresie naciągania skóry
za pomocą lasera, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy,
Usługi w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji
urody świadczone przez uzdrowisko [spa], Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie porad kosmetycznych, Usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, Usługi w zakresie
udostępniania saun, Usługi w zakresie udostępniania obiektów
i sprzętu solariów, Usługi w zakresie usuwania włosów, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Usługi wizażystów, Usługi woskowania ciała ludzkiego, Usługi woskowania ciała w celu usuwania
włosów u ludzi, Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało,
Usługi zabiegów na cellulitis, Usługi zabiegów na cellulit, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usuwanie cellulitu z ciała, Wstrzykiwalne
kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, Wynajem sprzętu
do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Zabiegi depilacyjne, Zabiegi
higieniczne dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne
dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla
włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody, Zapewnianie przenośnych toalet na imprezy, Zdrowotne usługi odnowy biologicznej w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia ciała i ducha.

(111) 351469
(220) 2021 09 27
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 08
(732) MALINOWSKI MAREK MARCO, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARCO
(540)

(210) 534495

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Galanteria skórzana w tym torebki, plecaki, torby, paski, 25 Obuwie i elementy składowe obuwia.
(111) 351470
(220) 2021 10 06
(210) 534894
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) BROWAR AMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browar Bałtycki
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.
(111) 351471
(220) 2021 10 06
(210) 534895
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) BROWAR AMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browar Bałtyk
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.
(111) 351472
(220) 2021 10 06
(210) 534917
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	ALLINTELLECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALLINTELLECT
(510), (511) 35 Usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi
tworzenia kontaktów sprzedażowych, Usługi konsultingowe związane z personelem, Usługi konsultingowe związane z zarządzaniem,
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Rekrutacja personelu, Rekrutacja personelu informatycznego, Optymalizacja stron internetowych, Badania dla celów
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działalności gospodarczej, Badania i analizy rynkowe, Dobór personelu [dla osób trzecich], Dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, Biura pośrednictwa pracy, Biznesowe usługi doradcze
i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo
handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie planowania kariery’, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami,
Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu,
Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, Dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
Dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, Informacja o działalności gospodarczej,
Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje
w zakresie zatrudnienia, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 41 Tłumaczenia, Tłumaczenia
językowe, Tłumaczenia językowe ustne, Tłumaczenia specjalistyczne,
Tłumaczenia techniczne, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, Szkolenia w zakresie języków obcych, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia psychologiczne, Usługi szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej, 42 Umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do tłumaczenia języków, Usługi doradztwa informatycznego,
Poradnictwo informatyczne, Projektowanie stron internetowych,
Tworzenie stron internetowych, Hosting stron internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Tworzenie witryn internetowych,
Usługi utrzymywania stron internetowych, 44 Porady psychologiczne, Doradztwo psychologiczne.

(111) 351473
(220) 2021 10 11
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732) MASAR LUBOMIR, Lutynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mototechna
(540)

(210) 535064

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, 37 Naprawy samochodów.
(111) 351474
(220) 2018 12 18
(210) 494014
(151) 2020 10 09
(441) 2020 01 27
(732) PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCI Podkarpackie Centrum Innowacji
(540)

(591) niebieski, zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.15.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 42 usługi naukowe i technologiczne.
(111) 351475
(220) 2021 06 17
(210) 530448
(151) 2022 01 25
(441) 2021 10 04
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta ORYGINALNY SERNIK NA ZIMNO Z SEREM
MASCARPONE DUŻY SERNIK BEZ TŁUSZCZÓW UTWARDZONYCH
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(540)

(591) niebieski, brązowy, czerwony, pomarańczowy, szary, żółty,
zielony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 08.01.15, 05.07.08
(510), (511) 30 Ciasta, ciasta gotowe do pieczenia, ciasto na słodkie
wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, gotowe desery jako
wyroby cukiernicze, gotowe desery jako wyroby piekarnicze, gotowe mieszanki do pieczenia, mieszanka do ciasta, mieszanki ciasta,
mieszanki do ciast, mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki gotowe do pieczenia, mleczne wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby
cukiernicze, preparaty aromatyczne do ciast, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty do ciast, preparaty do sporządzania
tortów, preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, produkty
żywnościowe z ciasta, proszki do wyrobu ciast, przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, przekąski w postaci ciast
owocowych, sernik, serniki, słodkie wyroby cukiernicze nie dla celów
medycznych, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze zawierające kremy.
(111) 351476
(220) 2021 06 23
(151) 2022 02 01
(441) 2021 10 11
(732) DANKOWSKI ANTONI, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOMEK MARZEŃ
(540)

(210) 530758

(531) 27.05.01, 07.01.08, 06.07.08
(510), (511) 43 Wynajem domów letniskowych, Biura zakwaterowania, Domy turystyczne, Hostel, Schroniska hotele, hostele i pensjonaty zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Rezerwacja pokoi,
Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, domy gościnne, Rezerwacja
zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, Rezerwowanie tymczasowego
zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, Tymczasowy wynajem pokoi, Udostępnianie pomieszczeń na spotkania, Udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, Udostępnianie
pomieszczeń na posiedzenia, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji
zakwaterowania na wakacje, Usługi w zakresie kwater wczasowych .
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(111) 351477
(220) 2021 07 09
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) ROMANOW MACIEJ LA VERNA, Jasło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carska
(540)
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(210) 531375

(111) 351479
(220) 2021 08 25
(210) 533293
(151) 2022 02 02
(441) 2021 09 20
(732) CZERWONY STOLICZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CZERWONY STOLICZEK
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.09.01, 26.11.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dietetyczna
żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Lecznicze dodatki do żywności, Mieszane
preparaty witaminowe, Mieszanki do picia będące suplementami
diety, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy diety dla
ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje z dodatkami dietetycznymi, Napoje wzbogacone
witaminami do celów medycznych, Odżywcze suplementy diety,
Preparaty stosowane jako dodatki do żywności dla ludzi [lecznicze],
Preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, Produkty dietetyczne do celów medycznych, Preparaty zawierające witaminę D,
Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy
diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy ziołowe, Żywność
liofilizowana przystosowana do celów medycznych.
(111) 351478
(220) 2021 07 10
(151) 2022 01 04
(441) 2021 09 13
(732) ROMANOW MACIEJ LA VERNA, Jasło (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Carski
(540)

czone do celów leczniczych, Suplementy diety w płynie, Suplementy
diety zawierające olej lniany, Suplementy diety zawierające węgiel
aktywny, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Suplementy
żywnościowe wspomagające zdrowie, zawierające żeń-szeń.

(210) 531378

(591) czarny, żółty
(531) 24.09.03, 24.09.13, 27.05.01, 26.11.02, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie wyprodukowane], Białkowe suplementy diety, Dietetyczna żywność do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Herbata lecznicza,
Liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, Mieszanki do picia będące suplementami diety, Mieszane preparaty witaminowe, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Mineralne suplementy odżywcze, Napoje stosowane w lecznictwie, Napoje z dodatkami
dietetycznymi, Herbata odchudzająca do celów medycznych, Lecznicze dodatki do żywności, Mineralne suplementy diety, Odżywcze
suplementy diety, Preparaty stosowane jako dodatki do żywności
dla ludzi [lecznicze], Preparaty witaminowe i mineralne, Preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, Preparaty zawierające
witaminę D, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety,
Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla ludzi nieprzezna-

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe.
(111) 351480
(220) 2021 09 24
(210) 534351
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Rokochem
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu
i prac badawczych, takie jak syntetyczne oleje bazowe z grupy V i dodatki syntetyczne, mianowicie glikole polietylenowe, homopolimery i kopolimery tlenku alkilenu, jednofunkcyjne poliole polietrowe,
alkohole polioksyalkilenowe, zmodyfikowane glikole polietylenowe,
a także fosforowe estry alkilowe, alkilo-arylowe i arylowe wykorzystywane jako baza lub dodatek przy produkcji preparatów smarujących, w tym preparatów do kompresorów, przekładni przemysłowych, płynów do celów specjalnych, w tym płynów hydraulicznych,
płynów chłodzących i płynów obróbkowych, środków przeciwpieniących, mieszanin chemicznych i preparatów do użytku jako środki
pomocnicze przy opracowywaniu formuł preparatów.
(111) 351481
(220) 2021 09 27
(210) 534394
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 08
(732) SOCHAJ-NASTAŁY MAŁGORZATA AGENCJA CELNA
COMPLEX SAD, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) COMPLEXSAD
(510), (511) 36 Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł,
Usługi podatkowe i celne, 39 Usługi agencji i składu celnego, Usługi
magazynowania, przeładunku, konfekcjonowania, składowania, paletyzacji towarów, Usługi rozładunku, załadunku i składowania towarów, Informacja o składowaniu, Informacja o transporcie, Logistyka
transportu, Usługi spedycji, Usługi transportu i magazynowania.
(111) 351482
(220) 2021 09 27
(210) 534406
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Święcice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bellardi SUBMERSIBLE PUMP
(540)

(591) niebieski, czarny
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Elektryczne pompy głębinowe, Elektryczne pompy
ogrodowe, Elektryczne pompy wodne, Elektryczne pompy wodne

Nr 22/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

do basenów pływackich, Instalacje pomp do cieczy, Instalacje pompowe, Membrany do pomp, Odśrodkowe pompy wodne do celów
domowych, Pionowe pompy turbinowe, Pistolety do pomp do dystrybucji paliwa, Pompy, Pompy do cieczy, Pompy do instalacji grzewczych, Pompy do paliwa z licznikiem, Pompy elektryczne, Pompy elektryczne do stawów, Pompy głębinowe, Pompy membranowe, Pompy
membranowe do cieczy, Pompy mułowe, Pompy obiegowe, Pompy
obrotowe, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe, Pompy śrubowe,
Pompy ssące, Pompy tłoczące, Pompy wodne, Pompy wodne do basenów pływackich, Pompy wodne do użytku w stawach ogrodowych,
Pompy wodne do napowietrzania stawów, Pompy wyporowe, Pompy
wysokociśnieniowe, Samozasysające odśrodkowe pompy, Silnikowe pompy wodne, Urządzenia do zaopatrywania w wodę-pompy,
Wały do pomp, Wielofazowe pompy śrubowe, Wirniki pomp, Zawory
do pomp, Zawory sterujące do pomp, Zespoły silnik-pompa, Zespoły
stacji pomp, Elektroniczne układy sterowania do silników.

(111) 351483
(220) 2021 09 27
(210) 534407
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Święcice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) belardino SUBMERSIBLE PUMP
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Elektryczne pompy głębinowe, Pompy głębinowe,
Elektryczne pompy ogrodowe, Elektryczne pompy wodne, Elektryczne pompy wodne do basenów pływackich, Instalacje pomp
do cieczy, Instalacje pompowe, Membrany do pomp, Odśrodkowe
pompy wodne do celów domowych, Pionowe pompy turbinowe,
Pistolety do pomp do dystrybucji paliwa, Pompy, Pompy do cieczy,
Pompy do instalacji grzewczych, Pompy do paliwa z licznikiem, Pompy elektryczne, Pompy elektryczne do basenów pływackich, Pompy
elektryczne do stawów, Pompy membranowe, Pompy membranowe do cieczy, Pompy mułowe, Pompy obiegowe, Pompy obrotowe,
Pompy odprowadzające olej, Pompy odśrodkowe, Pompy paliwowe,
Pompy śrubowe, Pompy ssące, Pompy tłoczące, Pompy wodne, Pompy wodne do basenów pływackich, Pompy wodne do użytku w stawach ogrodowych, Pompy wysokociśnieniowe, Pompy wyporowe,
Samozasysające odśrodkowe pompy, Silnikowe pompy wodne,
Urządzenia do zaopatrywania w wodę-pompy, Wały do pomp, Wielofazowe pompy śrubowe, Wirniki pomp, Zawory do pomp, Zawory
sterujące do pomp, Zespoły silnik-pompa, Zespoły stacji pomp, Elektroniczne układy sterowania do silników.
(111) 351484
(220) 2021 09 27
(210) 534408
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Święcice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) belgiardino SUBMERSIBLE PUMP
(540)

(591) niebieski, czarny, zielony, biały, ciemnoczerwony
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 7 Elektryczne pompy głębinowe, Elektryczne pompy
wodne, Instalacje pompowe, Elektryczne pompy ogrodowe, Odśrodkowe pompy wodne do celów domowych, Pionowe pompy turbinowe, Pompy, Pompy do cieczy, Pompy elektryczne, Pompy głębinowe,
Pompy odśrodkowe, Pompy wodne, Pompy wysokociśnieniowe,
Urządzenia do zaopatrywania w wodę-pompy, Urządzenia pompujące jako maszyny, Wały do pomp, Wirniki pomp, Zespoły silnik-
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-pompa, Elektroniczne układy sterowania do silników, Sterowniki
hydrauliczne do silników, Elektryczne pompy wodne do basenów
pływackich, Instalacje pomp do cieczy, Membrany do pomp, Pistolety do pomp do dystrybucji paliwa, Pompy do instalacji grzewczych,
Pompy do paliwa z licznikiem, Pompy elektryczne do basenów pływackich, Pompy elektryczne do stawów, Pompy membranowe, Pompy mułowe, Pompy obiegowe, Pompy śrubowe, Pompy obrotowe,
Pompy ssące, Pompy tłoczące, Pompy wodne do napowietrzania
stawów, Pompy wyporowe, Pompy wysokotemperaturowe, Samozasysające odśrodkowe pompy, Silnikowe pompy wodne, Zawory
do pomp, Wielofazowe pompy śrubowe, Zawory sterujące do pomp,
Zespoły stacji pomp.

(111) 351485
(220) 2021 09 27
(210) 534410
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) TYRAŃSKA KATARZYNA MEDISLEEP, Grobla (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) medisleep PODUSZKI MEDYCZNE
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 01.01.05, 01.07.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Poduszki do celów medycznych.
(111) 351486
(220) 2021 09 28
(210) 534446
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 08
(732) KACZMARCZYK OLIWIA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) siedem miliardów uśmiechów, a Twój jest moim ulubionym.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi gastronomiczne świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, Przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, Usługi cateringowe, Wynajmowanie
sal na posiedzenia, mityngi, narady, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów.
(111) 351487
(220) 2021 09 28
(210) 534468
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) KASZOWSKA MARIA CE DRIVER, Radwanice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CE DRIVER
(510), (511) 35 Usługi związane z personelem, Selekcja i rekrutacja
personelu, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Leasing pracowniczy, Wyszukiwanie miejsc pracy, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, Usługi dotyczące znalezienia pracy
dla kadry pracowniczej, Usługi rekrutacji personelu i zarządzania zasobami ludzkimi świadczone za pomocą globalnej sieci komputerowej i mediów społecznościowych, Prowadzenie portalu internetowego oraz profili w sieciach społecznościowych o tematyce zarządzania
personelem, rekrutacji personelu, obsługi kadrowej i zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, Prowadzenie serwisu branżowego dla kierowców zawodowych w zakresie ofert pracy, rekrutacji pracowników
i kariery zawodowej, Dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji
pracowników, Dostarczanie informacji na tematy kadrowe, zasobów
ludzkich i zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery
zawodowej, Dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu
na temat zatrudnienia za granicą i pośrednictwa pracy w branży
transportowej, Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie relokacji pracowników, Doradztwo w zakresie pośred-
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nictwa pracy, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją
i szkoleniami), Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, Usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie
rekrutacji i zarządzania personelem, Zarządzanie personelem, Dobór
personelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Usługi administrowania
działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie transportu, 39 Prowadzenie serwisu
internetowego oraz profili w sieciach społecznościowych w dziedzinie transportu dla branży transportowej i kierowców zawodowych,
Dostarczanie informacji dotyczących transportu, Usługi pośrednictwa transportowego, Usługi transportowe, Dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat branży transportowej.

Udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, Usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie audiobooków, Wydawanie czasopism.

(111) 351488
(220) 2021 09 28
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732)	HUDZIAK AGATA AC, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) asianclub
(540)

(111) 351491
(220) 2021 09 28
(210) 534567
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) welbi
(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Publikowanie tekstów reklamowych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie świadczeń
emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 41 Usługi trenerskie, Informacja o rekreacji, Kultura fizyczna, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, 43 Informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Pomoc
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Usługi medyczne, Usługi psychologów,
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne.

(210) 534515

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Baza pod makijaż, Błyszczyk do ust, Cienie do powiek,
Emulsje do twarzy, Eyelinery, Fluid do makijażu, Kolorowe kosmetyki
do oczu, Korektor do twarzy, Kosmetyczne pudry do twarzy, Kosmetyki, Kosmetyki do brwi, Kosmetyki do makijażu twarzy, Kosmetyki
do rzęs, Kosmetyki do ust, Kosmetyki w postaci różu, Kredki do makijażu, Kredki d o oczu, Kredki do powiek, Kredki do ust, Krem bazowy,
Krem do jasnej karnacji, Kremy do twarzy, Kremy korygujące, Kremy samoopalające, Kremy BB, Makijaż do podwajania powiek, Maski kosmetyczne, Mleczka do demakijażu, Palety błyszczyków do ust, Palety cieni
do powiek, Peelingi do twarzy, Pianki [kosmetyki], Płyny do demakijażu, Pomadki do ust, Produkty kolorowe do polików, Toniki kosmetyczne do twarzy, Tusze do rzęs, Zestawy do makijażu, 35 Sprzedaż baz
pod makijaż, Sprzedaż błyszczyków do ust, Sprzedaż cieni do powiek,
Sprzedaż emulsji do twarzy, Sprzedaż eyelinerów, Sprzedaż fluidów
do makijażu, Sprzedaż kolorowych kosmetyków do oczu, Sprzedaż
korektorów do twarzy, Sprzedaż kosmetycznych pudrów do twarzy,
Sprzedaż kosmetyków, Sprzedaż kosmetyków do brwi, Sprzedaż kosmetyków do makijażu twarzy, Sprzedaż kosmetyków do rzęs, Sprzedaż kosmetyków do ust, Sprzedaż kosmetyków w postaci różu, Sprzedaż kredek do makijażu, Sprzedaż kredek do oczu, Sprzedaż kredek
do powiek, Sprzedaż kredek do ust, Sprzedaż kremów bazowych,
Sprzedaż kremów do jasnej karnacji, Sprzedaż kremów do twarzy,
Sprzedaż kremów korygujących, Sprzedaż kremów samoopalających,
Sprzedaż kremów BB, Sprzedaż makijażu do podwajania powiek,
Sprzedaż masek kosmetycznych, Sprzedaż mleczek do demakijażu,
Sprzedaż palet błyszczyków do ust, Sprzedaż palet cieni do powiek,
Sprzedaż peelingów do twarzy, Sprzedaż pianek [kosmetyki], Sprzedaż płynów do demakijażu, Sprzedaż pomadek do ust, Sprzedaż produktów kolorowych do policzków, Sprzedaż toników kosmetycznych
do twarzy, Sprzedaż tuszów do rzęs, Sprzedaż zestawów do makijażu.
(111) 351489
(220) 2021 09 28
(210) 534551
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) WANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANEKO
(540)

(591) bialy, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.06
(510), (511) 16 Powieści, Powieści graficzne, Powieści graficzne typu
manga, Komiksy japońskie [manga], Komiksy, Komiksy [książki], 41

(111) 351490
(220) 2021 09 28
(210) 534558
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) JERZYK GRZEGORZ AGENCJA OCHRONY OSÓB
I MIENIA LION, Śrem (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LIONTOWER
(510), (511) 45 Usługi bezpieczeństwa dla ochrony osób i mienia.

(111) 351492
(220) 2021 09 28
(210) 534568
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732)	ELWART BARBARA, ELWART TADEUSZ SPÓŁKA CYWILNA,
Chałupy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chałupy 6
(540)

(591) czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.03.02, 01.03.06, 01.03.18, 06.06.03, 06.07.07
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież, Bielizna, Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, Daszki [nakrycia głowy], Czapki [nakrycia głowy],
Czepki damskie [nakrycia głowy], Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia
głowy], Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Golfy [odzież], Chusty [odzież], Odzież dziana, Bliźniaki [odzież], Swetry [odzież], Odzież
codzienna, Poszetki [odzież], Szorty [odzież], Sztormiaki [odzież],
Odzież futrzana, Daszki [odzież], Kaptury [odzież], Mufki [odzież], Woalki, welony [odzież], Opaski na głowę [odzież], Topy [odzież], Odzież
wieczorowa, Odzież skórzana, Szaliki [odzież], Odzież damska, Odzież
tkana, Body [odzież], Odzież wełniana, Odzież pluszowa, Odzież lniana,
Odzież jedwabna, Odzież dziewczęca, Odzież kaszmirowa, Kurtki
[odzież], Paski [odzież], Dzianina [odzież], Kombinezony [odzież], Gabardyna [odzież], Futra [odzież], Odzież wierzchnia dla pań, Odzież
wierzchnia dla kobiet, Zestawy typu „bliźniak” [odzież], Pulowery bez
rękawów [odzież], Dolne części ubrań [odzież], Kurtki jako odzież sportowa, Duże luźne kaptury [odzież], Ocieplacze na ręce [odzież], Odzież
z imitacji skóry, Odzież w stylu sportowym, Gorsety [odzież, wyroby
gorseciarskie], Komplety odzieżowe ze spodenkami, Odzież męska,
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damska i dziecięca, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Odzież
wierzchnia na złe warunki pogodowe, Sukienki damskie, Letnie sukienki, Skórzane sukienki, Sukienki skórzane, Sukienki druhen, Cheongsams (chińskie sukienki), Łużne sukienki ciążowe, Sukienki ciążowe, Damskie sukienki na uroczystości, Luźne sukienki o prostym kroju,
Koszule, Koszule codzienne, Koszule sportowe, Koszule zapinane, Koszule eleganckie, Tkane koszule, Koszule ciążowe, Koszule sztruksowe,
Koszulki polo, Koszule z kołnierzykiem, Koszule z dzianiny, Szerokie
koszule wierzchnie, Koszule z golfem, Koszulki bez rękawów, Koszulki
z nadrukami, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule z długimi rękawami, Koszule z krótkimi rękawami, Koszulki z krótkim rękawem, Okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, Koszule hawajskie z guzikami
z przodu, Spodnie, Spódnico-spodnie, Spódnica-spodnie, Spódnice,
Eleganckie spodnie, Spodnie sztruksowe, Spodnie skórzane, Spodnie
ciążowe, Bryczesy [spodnie], Spodnie [nieformalne], Krótkie spodnie,
Spodnie dresowe, Spódnice golfowe, Spódnico-spodenki, Spódniczki
baletowe, Taśmy do spodni pod stopy, Spodnie pumpy [alladynki],
Spodnie ze stretchu, Kostiumy ze spódnicą, Spodniumy [kostiumy
ze spodniami dla kobiet], Spodnie do kolan [bryczesy], Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, Garnitury typu zoot suit
[z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramionach marynarką],
Kombinezony, Żakiety z dzianiny, Swetry, Swetry rozpinane, Swetry
polo, Swetry marynarskie, Swetry z golfem, Swetry bez rękawów, Swetry z półgolfem, Swetry z okrągłym wykończeniem przy szyi, Płaszcze,
Płaszcze skórzane, Płaszcze wieczorowe, Płaszcze plażowe, Płaszcze
futrzane, Peleryny [płaszcze], Płaszcze damskie, Płaszcze kąpielowe,
Płaszcze zimowe, Płaszcze przeciwdeszczowe, Grube płaszcze, Płaszcze z bawełny, Krótkie płaszcze [do samochodu], Płaszcze i kurtki futrzane, Płaszcze z materiału dżinsowego, Kurtki, Kurtki skórzane, Kurtki
budrysówki, Kurtki dżinsowe, Kurtki dresowe, Długie kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki puchowe, Kurtki narciarskie, Kurtki bluzy, Ocieplane
kurtki, Kurtki sportowe, Krótkie kurtki ciepłe, Ciepłe kurtki robocze,
Kurtki z rękawami, Kurtki bez rękawów, Kurtki przeciwdeszczowe
z kapturem, Krótkie luźne kurtki do pasa, Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki], Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
Apaszki [chustki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Czapki wełniane,
Czapki futrzane, Czapki bejsbolówki, Czapki dziane, Czapki z pomponem, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Czapki ze sztucznego
futra, Kapelusze, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze plażowe, Kapelusze futrzane, Kapelusze słomkowe, Toczki [kapelusze], Cylindry
[kapelusze], Modne kapelusze, Szale-tuby, Chusty, szale na głowę, Szale, Szaliki, Kaszmirowe szale, Szaliki jedwabne, Szale i etole, Długie szale damskie, Szale [tylko z trykotu], Szale i chusty na głowę, Szaliki do zawijania wokół szyi, Bolerka, Spodnie dziecięce, Buty dziecięce,
Wyprawki dziecięce [odzież], Majtki dziecięce [odzież], Kostiumy
do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Obuwie robocze, Obuwie piłkarskie, Obuwie gimnastyczne, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie bielizny, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
bielizny, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich
do zakupu odzieży, Usługi reklamowe w zakresie odzieży, 41 Wynajem
sprzętu sportowego, Kursy szkoleniowe, Prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Szkolenia edukacyjne, Szkolenia sportowe, Nauczanie
i szkolenia, Szkolenie i instruktaż, Zapewnianie kursów szkoleniowych,
Organizowanie programów szkoleniowych, Wypożyczanie materiałów szkoleniowych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Szkolenia
ruchowe dla dzieci, Pokazy [do celów szkoleniowych], Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi instruktażowe i szkoleniowe, Warsztaty w celach szkoleniowych, Kursy szkoleniowe z zakwaterowaniem, Szkolenia
w zakresie zajęć sportowych, Wynajem desek surfingowych, Wynajem
maszyn i urządzeń rozrywkowych, Wynajem sprzętu sportowego
do nurkowania, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych,
Wypożyczanie urządzeń wypoczynkowych, Wypożyczanie urządzeń
edukacyjnych, Wypożyczanie sprzętu do nurkowania, Wypożyczanie

43

sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Prowadzenie kursów instruktażowych, Organizowanie kursów instruktażowych, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Zapewnianie instruktażu związanego z ćwiczeniami, Instruktaż
w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi rozrywkowe, edukacyjne
i instruktażowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe w zakresie sportu,
Zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń fizycznych,
Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych
dla młodych ludzi i dorosłych, Nauczanie, Nauczanie w dziedzinie wychowania fizycznego, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, 43 Rezerwacja miejsc na kempingach, Udostępnianie tymczasowych obiektów
i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie obiektów
i sprzętu dla przyczep kempingowych, Udostępnianie sprzętu i obiektów kempingowych dla przyczep turystycznych, Udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, Zapewnianie obiektów i wyposażenia
kempingowego, Tymczasowe zakwaterowanie, Rezerwacja zakwaterowania, Usługi biur zakwaterowania, Zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Zapewnianie
zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie zakwaterowania, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Organizowanie zakwaterowania dla
wczasowiczów, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania,
Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
Świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla
podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Udzielanie informacji online
dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami
i wyjazdami], Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje], Usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, Usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, Wynajem
lad kuchennych do przygotowywania posiłków do bezpośredniego
spożycia, Usługi restauracyjne, Restauracje dla turystów, Usługi kawiarni, Bary, Usługi barowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Dostarczanie informacji o usługach barów, Usługi barów typu fast-food
na wynos, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wypożyczanie łóżek, Wypożyczanie umeblowania, Wypożyczanie dużych namiotów, Wypożyczanie urządzeń
gastronomicznych, Wypożyczanie wyposażenia barowego, Wypożyczanie elektrycznych płyt grzewczych, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej,
Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wypożyczanie namiotów, Wynajem konstrukcji namiotowych, Usługi w zakresie kwater
wczasowych, Wynajmowanie pokoi, Wynajem budynków przenośnych, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Wynajem mebli, bielizny stołowej, serwisów stołowych i sprzętu
do podawania jedzenia i napojów, Lodziarnie, Oferowanie żywności
i napojów w bistrach, Pizzerie, Puby, Stołówki, Snack-bary.

(111) 351493
(220) 2021 09 28
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) WOŹNIAK AGATA FRESH, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) psikawka
(540)

(210) 534569

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.09, 03.01.16, 03.01.24, 11.03.04
(510), (511) 43 Kawiarnia, pomieszczenia dla zwierząt.
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(111) 351494
(220) 2021 09 28
(210) 534571
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) welbi
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.13, 26.13.01
(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Publikowanie tekstów reklamowych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie świadczeń
emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 41 Usługi trenerskie, Informacja o rekreacji, Kultura fizyczna, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, 43 Informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Pomoc
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Usługi medyczne, Usługi psychologów,
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne.
(111) 351495
(220) 2021 09 28
(210) 534572
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	NATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 29.01.01, 26.11.13, 26.13.01
(510), (511) 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Publikowanie tekstów reklamowych, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi w zakresie świadczeń
emerytalnych, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, 41 Usługi trenerskie, Informacja o rekreacji, Kultura fizyczna, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, 43 Informacje i doradztwo w zakresie
przygotowywania posiłków, Obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Pomoc
medyczna, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Porady w zakresie farmakologii, Usługi medyczne, Usługi psychologów,
Usługi telemedyczne, Usługi terapeutyczne.
(111) 351496
(220) 2021 09 28
(210) 534573
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) WANEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WANEKO

(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.01.06, 03.01.20, 03.01.24, 26.01.01, 26.01.15
(510), (511) 16 Powieści, Powieści graficzne, Powieści graficzne typu
manga, Komiksy japońskie [manga], Komiksy, Komiksy [książki], 41
Udostępnianie on-line komiksów i powieści graficznych nie do pobrania, Usługi klubów książki udzielających informacji z zakresu książek, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie audiobooków, Wydawanie czasopism.
(111) 351497
(220) 2021 09 28
(210) 534575
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) KANCELARIA PRAWNA RPMS STANISZEWSKI & WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RPMS
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Usługi doradztwa biznesowego, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo związane
z audytem, Doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, Doradztwo
dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie tożsamości
przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo i informacja
dotycząca rachunkowości, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, Doradztwo
w zakresie planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
zwrotu podatku [rachunkowość], Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień
sprzedaży, Doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo w odniesieniu do rekrutacji personelu, Doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, Doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie
franchisingu, Doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu,
Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie przygotowywania
i przeprowadzania transakcji handlowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane z niewypłacalnością, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji
finansowej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów
i świadczenia usług, 36 Doradcze usługi zarządzania finansowego, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo dotyczące kredytów, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące
podatków, Doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, Doradztwo finansowe w zakresie franchisingu, Doradztwo finansowe w za-
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kresie przeprowadzania bezgotówkowych transakcji płatniczych, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę,
Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
Doradztwo finansowe związane z usługami kredytów studenckich, Doradztwo finansowe związane z pożyczkami, Doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, Doradztwo i analiza finansowa, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo kredytowe, Doradztwo podatkowe
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach papierów wartościowych, Doradztwo w zakresie długów, Doradztwo
w zakresie inwestycji kapitałowych, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących faktoringu
długów, Dostarczanie informacji dotyczących kursów wymiany walut,
Finansowe usługi konsultingowe, Informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Konsultowanie zeznań podatkowych
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], Niezależne doradztwo w zakresie planowania finansowego, Ocena podatkowa, Oceny finansowe, Odzyskiwanie zaległych długów, Planowanie finansów w zakresie podatków, Porady w zakresie wyceny finansowej, Porady w zakresie oceny
finansowej, Prognozy finansowe, Profesjonalne usługi konsultacyjne
dotyczące finansów, Skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, Udzielanie informacji finansowych, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami
finansowymi, Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi doradcze w zakresie funduszy wspólnego inwestowania, Usługi doradcze
w zakresie inwestycji i finansów, Usługi doradcze w zakresie funduszy
wzajemnych, Usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], Usługi doradcze w zakresie międzynarodowych papierów wartościowych, Usługi doradcze związane z inwestycjami, Usługi doradztwa
emerytalnego, Usługi doradztwa finansowego w zakresie zarządzania
ryzykiem, Usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi w zakresie analiz finansowych, Usługi w zakresie ocen finansowych, Usługi
w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, Usługi w zakresie zarządzania finansami, Windykacja należności i odzyskiwanie długów,
Windykacja należności i odzysk długu, Windykacja, 45 Audyty zgodności z prawem, Badania prawne, Badania w zakresie własności intelektualnej, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradztwo
dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące licencjonowania patentów, Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej, Doradztwo dotyczące udzielania licencji na znak
towarowy, Doradztwo dotyczące własności przemysłowej, Doradztwo
prawne, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, Doradztwo
w kwestiach praw własności przemysłowej, Doradztwo w przypadku
straty bliskiej osoby, Doradztwo w sporach sądowych, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo w zakresie patentów,
Doradztwo w zakresie sporów sądowych, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Doradztwo w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo związane z ochroną patentową, Doradztwo związane
z ochroną znaków towarowych, Doradztwo związane z ochroną wzorów
przemysłowych, Doradztwo związane z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z ochroną oznaczeń geograficznych, Doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo związane z rejestracją nazw domen, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością
intelektualną i prawami autorskimi, Dostarczanie informacji prawnych,
Egzekucja testamentów, Egzekwowanie praw do własności intelektualnej, Egzekwowanie praw do znaków towarowych, Fachowe usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Kompilacja informacji
prawnych, Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi
ochrony danych, Konsultacje z zakresu zarządzania własnością intelektualną, Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie gier
komputerowych, Licencjonowanie komputerów, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania
komputerowego, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie patentów
i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci
z kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych [usługi
prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne],
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Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie praw
własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne],
Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne],
Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, Licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Mediacja [usługi
prawne], Mediacje, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Monitorowanie znaków towarowych [usługi
prawne], Ocena ryzyka w zakresie ochrony, Ochrona praw autorskich,
Ochrona własności intelektualnej, Organizowanie świadczenia usług
prawnych, Oznakowanie zabezpieczające towarów, Pomoc prawna przy
tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Profesjonalne
usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, Profesjonalne
usługi doradcze dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne usługi
doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Przenoszenie tytułu własności, Przygotowywanie przepisów, Przygotowywanie raportów prawnych
z zakresu praw człowieka, Przyznawanie licencji związanych z kopiowaniem programów telewizji kablowej, Rejestracja nazw domen w celu
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej, Rejestracja
nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], Rejestrowanie nazw domen, Rejestrowanie
nazw domen [usługi prawne], Rozstrzyganie spraw spornych, Składanie
wniosków o rejestrację wzorów, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Sporządzanie protokołów sądowych, Sprawdzanie standardów i praktyk
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Usługi pomocy
w sprawach spornych, Świadczenie usług w zakresie badań prawnych,
Udostępnianie informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej,
Udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie,
Udzielanie informacji sądowych, Udzielanie informacji w zakresie kwestii
związanych z prawami człowieka, Udzielanie informacji związanej
ze sprawami prawnymi, Udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw autorskich, Udzielanie licencji
[usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Udzielanie opinii
prawnych przez ekspertów, Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, Usługi arbitrażowe, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi
arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, Usługi asystentów prawnych, Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi biegłych sądowych, Usługi dochodzeniowe związane
z roszczeniami ubezpieczeniowymi, Usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie nazw domen, Usługi
doradcze w zakresie prewencji kryminalnej, Usługi doradcze w odniesieniu do bezpieczeństwa, Usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa
narodowego, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze związane z rejestracją, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta
[doradztwo prawne], Usługi doradcze związane z prawami autorskimi,
Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów
i instytucji badawczych, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych, Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non-profit,
Usługi doradztwa związane z przygotowywaniem standardów, Usługi
informacji prawnej, Usługi informacyjne. doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacji politycznych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi informacyjne w zakresie standardów handlowych, Usługi kancelarii patentowych, Usługi
licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], Usługi
licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne],
Usługi mediacyjne w sporach małżeńskich, Usługi monitorowania prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych, Usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa prawnego, Usługi nadzoru
w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi prawne, Usługi prawne
dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące rejestracji
znaków towarowych, Usługi prawne dotyczące testamentów, Usługi
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prawne pro bono, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakresie
mediacji, 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 z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych, Usługi prawne
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi prawne
związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi prawne związane
z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych,
telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw
autorskich, Usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, Usługi
prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych
z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi
prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych,
Usługi radców prawnych, Usługi rejestracyjne [prawne], Usługi rzeczników patentowych, Usługi szacowania ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów
[usługi prawne], Usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych,
Usługi w zakresie badań prawnych, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie mediacji, Usługi w zakresie mediacji rozwodowej, Usługi w zakresie ochrony objęte umową, Usługi w zakresie pomocy
prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
Usługi w zakresie rejestracji firm, Usługi w zakresie rejestracji nazw domen, Usługi w zakresie sporów sądowych, Usługi w zakresie wydawania
licencji, Usługi wsparcia prawnego, Usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, Usługi związane z ochroną własności przemysłowej,
Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Usługi związane z własnością intelektualną, Uwierzytelnianie dokumentów
prawnych, Licencjonowanie własności intelektualnej, Zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich poprzez
licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne], Zarządzanie
patentami, Zarządzanie prawami autorskimi twórców, Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie własnością
intelektualną, Zarządzanie własnością przemysłową, Zarządzanie znakami towarowymi.

(111) 351498
(220) 2019 03 27
(210) 497787
(151) 2019 09 13
(441) 2019 05 20
(732) BEREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Młociny Galeria
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze,
kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji
działalności obiektów biurowych i handlowych, 25 ubrania w tym koszu-

le, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności
obiektów biurowych i handlowych, 35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych,
usługowych i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami:
sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności usługi w zakresie działalności obiektów
biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży oraz wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43
bary szybkiej obsługi (snack bary), kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.

(111) 351499
(220) 2021 09 28
(210) 534577
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) ZDZIARSKI SZYMON NEOPAK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NEOPAK
(510), (511) 16 Karton, Opakowania kartonowe, Papier i karton, Pudła
opakowaniowe [kartonowe], Składane pudełka kartonowe, Przemysłowy
papier i karton, Kartony do dostarczania towarów, Karton do wycinania
szablonów, Kartonowe pudełka do pakowania, Tablice reklamowe z kartonu, Maty stołowe z kartonu, Kartony do pakowania, Pudełka kartonowe, Pudła kartonowe, Pojemniki kartonowe, Rolki kartonowe, Karton
opakowaniowy, Pudełka z papieru lub kartonu, Pojemniki kartonowe
do pakowania, Kartony z tektury do pakowania, Wypełnienie z papieru
lub kartonu, Materiały do pakowania z kartonu, Materiały opakowaniowe
wykonane z kartonu, Etykiety z papieru lub kartonu, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, Kartonowe pudełka do pakowania,
w formie składanej, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Torby papierowe, Torby na prezenty, Torby papierowe
do pakowania, Worki i torby papierowe, Wyściełane torby tekturowe, Wyściełane torby papierowe, Torby z folii bąbelkowej do pakowania, Torby
z tworzyw sztucznych do owijania, Folia bąbelkowa do pakowania, Torby
wyściełane folią bąbelkową do pakowania, Papier, Taśmy papierowe, Taśma klejąca, Podajniki do taśmy klejącej, Taśmy klejące do pakowania, Taśma klejąca pakowa papierowa, Koperty, Torebki do pakowania [koperty,
woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, Koperty papierowe do pakowania, Koperty z tworzyw sztucznych, Koperty na butelki z kartonu lub
papieru, Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Folia, Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia przylepna z tworzyw sztucznych
do pakowania, Folia do pakowania prezentów, Folia spożywcza, Worki
na śmieci, Worki papierowe, Worki z tworzyw sztucznych do pakowania,
Wyściółki do pudełek dla kotów w postaci worków z tworzyw sztucznych,
Afisze, plakaty, Aktówki [artykuły biurowe], Arkusze z tworzyw sztucznych
do pakowania, Artykuły biurowe, Arkusze papieru [artykuły papiernicze],
Aplikacje z papieru, Atramenty, Bibuły, Artykuły piśmiennicze, Artykuły
do pisania i stemplowania, Artykuły papiernicze do pisania, Bloczki do notowania, Broszury, Cyrkle, Datowniki, Dekoracje na stół z papieru, Druki,
Dziurkacze [artykuły biurowe], Emblematy papierowe, Etui na przybory
do pisania, Etykietki na prezenty, Etui na identyfikatory [artykuły biurowe], Fiszki, Folie klejące do artykułów papierniczych, Gilotyny do papieru,
Gumki, Kalendarze, Kalka kopiująca, Kartki z życzeniami, Karty, Klej biurowy, Kołonotatniki, Kolorowe długopisy, Kreda, Korektory w płynie do dokumentów, Koszulki do przechowywania zbiorów, Kredki do kolorowania,
Książki, Księgi gości, Linijki, Maszyny biurowe, Markery, pisaki, Materiały
drukarskie i introligatorskie, Materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały do opakowywania, Materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały filtracyjne z papieru, Naklejki, Niszczarki dokumentów [maszyny biurowe], Notesy, Notatniki, Obrazy,
Obwoluty na dokumenty, Ołówki, Organizery na biurko, Pastele, Pędzle,
Pergamin, Pinezki, Pióra i długopisy, Piórniki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie następujących towarów: karton, opakowania
kartonowe, papier i karton, pudła opakowaniowe [kartonowe], składane
pudełka kartonowe, przemysłowy papier i karton, kartony do dostarczania towarów, karton do wycinania szablonów, kartonowe pudełka do pakowania, tablice reklamowe z kartonu, maty stołowe z kartonu, kartony
do pakowania, pudełka kartonowe, pudła kartonowe, pojemniki kartono-

Nr 22/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

we, rolki kartonowe, karton opakowaniowy, pudełka z papieru lub kartonu, pojemniki kartonowe do pakowania, kartony z tektury do pakowania,
wypełnienie z papieru lub kartonu, materiały do pakowania z kartonu,
materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, etykiety z papieru lub kartonu, kartonowe pudełka do pakowania, w formie gotowej, kartonowe
pudełka do pakowania, w formie składanej, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
afisze, plakaty z papieru lub kartonu, torby papierowe, torby na prezenty,
torby papierowe do pakowania, worki i torby papierowe, wyściełane torby tekturowe, wyściełane torby papierowe, torby z folii bąbelkowej do pakowania, torby z tworzyw sztucznych do owijania, folia bąbelkowa do pakowania, torby wyściełane folią bąbelkową do pakowania, papier, taśmy
papierowe, taśma klejąca, podajniki do taśmy klejącej, taśmy klejące
do pakowania, taśma klejąca pakowa papierowa, koperty, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, koperty
papierowe do pakowania, koperty z tworzyw sztucznych, koperty na butelki z kartonu lub papieru, uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych,
folia, folia z tworzyw sztucznych do pakowania, folia przylepna z tworzyw
sztucznych do pakowania, folia do pakowania prezentów, folia spożywcza, worki na śmieci, worki papierowe, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, wyściółki do pudełek dla kotów w postaci worków z tworzyw
sztucznych, afisze, plakaty, aktówki [artykuły biurowe], arkusze z tworzyw
sztucznych do pakowania, artykuły biurowe, arkusze papieru [artykuły
papiernicze], aplikacje z papieru, atramenty, bibuły, artykuły piśmiennicze, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły papiernicze do pisania,
bloczki do notowania, broszury, cyrkle, datowniki, dekoracje na stół z papieru, druki, dziurkacze [artykuły biurowe], emblematy papierowe, etui
na przybory do pisania, etykietki na prezenty, etui na identyfikatory [artykuły biurowe], fiszki, folie klejące do artykułów papierniczych, gilotyny
do papieru, gumki, kalendarze, kalka kopiująca, kartki z życzeniami, karty,
klej biurowy, kołonotatniki, kolorowe długopisy, kreda, korektory w płynie do dokumentów, koszulki do przechowywania zbiorów, kredki do kolorowania, książki, księgi gości, linijki, maszyny biurowe, markery, pisaki,
materiały drukarskie i introligatorskie, materiały drukowane i artykuły
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, materiały do opakowywania,
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały filtracyjne z papieru, naklejki, niszczarki dokumentów [maszyny biurowe], notesy, notatniki,
obrazy, obwoluty na dokumenty, ołówki, organizery na biurko, pastele,
pędzle, pergamin, pinezki, pióra i długopisy, piórniki, kleje [klejenie], kleje do pokryć dachowych nakładane na gorąco, rękawice ścierne, mydła
dezynfekujące, preparaty do dezynfekcji paznokci, sztućce, plandeki
ochronne, rękawice ogniotrwałe, urządzenia do dezynfekcji, wózki, wózki narzędziowe, wózki zwrotne, taczki, zszywacze, kokardy papierowe,
rękawice izolacyjne, węże, taśmy izolacyjne, słomki do picia, mopy, plandeki, nici syntetyczne, nici skręcane, taśmy tapicerskie, elastyczne wstążki,
wstążki ozdobne, kokardy, rozety.

(111) 351500
(220) 2020 05 05
(151) 2020 11 10
(441) 2020 07 27
(732) BRYŁA ŁUKASZ SPARKLE, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPARKLE Lash Book notatnik dla stylistek
(540)

(210) 512277

(591) szary, fioletowy, biały, czarny
(531) 02.03.01, 02.09.04, 27.05.01, 29.01.14, 02.03.23, 17.02.02
(510), (511) 16 notatniki w tym notatniki dla stylistek, formularze, karty papierowe wpinane do notatników dla stylistek, obwoluty na luźne
kartki, kalendarze, katalogi, foldery, ulotki, torby na zakupy papierowe
i z tworzyw sztucznych, opakowania wykonane z kartonu i papieru.
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(111) 351501
(220) 2021 09 29
(210) 534586
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732)	HEART52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomianki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wzmacniacz
(510), (511) 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Książki
beletrystyczne, Książki niebeletrystyczne, Komiksy [książki], Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki do rysowania, Książki z plakatami, Książeczki do kolorowania, Książki z zadaniami dla dzieci, Afisze,
plakaty, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Czasopisma z plakatami,
Plakaty wykonane z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Plakaty reklamowe, Oprawione plakaty, Publikacje edukacyjne, Drukowane
materiały edukacyjne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz
wyposażenie edukacyjne, Ilustrowane mapy ścienne do celów edukacyjnych, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Podręczniki edukacyjne, Modele trójwymiarowe
do celów edukacyjnych, Drukowane materiały ilustracyjne, Drukowane
opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, 28 Gry, Gry elektroniczne, Gry towarzyskie, Gry sportowe, Gry automatyczne, Gry planszowe,
Gry quizowe, Gry-łamigłówki, Gry karciane, Gry muzyczne, Gry mechaniczne, Gry fabularne, Edukacyjne gry elektroniczne, Elektroniczne
gry edukacyjne dla dzieci, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Zestawy gier
planszowych, Zestawy do zabawy, Zabawki przystosowane do celów
edukacyjnych, Elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, Zabawki rozwojowe dla niemowląt, 35 Usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej w zakresie następujących towarów: książki, książki edukacyjne, książki informacyjne, książki beletrystyczne, książki niebeletrystyczne, komiksy [książki], książki z obrazkami, książki z opowiadaniami,
książki do rysowania, książki z plakatami, książeczki do kolorowania,
książki z zadaniami dla dzieci, afisze, plakaty, plakaty z kartonu, plakaty
z papieru, czasopisma z plakatami, plakaty wykonane z papieru, afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, plakaty reklamowe, oprawione plakaty,
publikacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, ilustrowane mapy ścienne do celów edukacyjnych, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, materiały edukacyjne i instruktażowe, podręczniki edukacyjne, modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych,
drukowane materiały ilustracyjne, drukowane opowieści przedstawione
w formie ilustrowanej, gry, gry elektroniczne, gry towarzyskie, gry sportowe, gry automatyczne, gry planszowe, gry quizowe, gry-łamigłówki,
gry karciane, gry muzyczne, gry mechaniczne, gry fabularne, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, zabawki,
zabawki edukacyjne, zestawy gier planszowych, zestawy do zabawy, zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, elektroniczne urządzenia
do gier edukacyjnych dla dzieci, zabawki rozwojowe dla niemowląt.
(111) 351502
(220) 2021 09 29
(210) 534612
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732)	HEART52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łomianki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WZMACNIACZ
(540)

(591) czarny, biały, żółty, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.04, 16.01.25, 02.09.01, 02.09.04,
02.09.07, 02.09.08
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(510), (511) 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, Książki beletrystyczne, Książki niebeletrystyczne, Komiksy [książki], Książki
z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki do rysowania, Książki
z plakatami, Książeczki do kolorowania, Książki z zadaniami dla dzieci, Afisze, plakaty, Plakaty z kartonu, Plakaty z papieru, Czasopisma
z plakatami, Plakaty wykonane z papieru, Afisze, plakaty z papieru lub
kartonu, Plakaty reklamowe, Oprawione plakaty, Publikacje edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały drukowane i artykuły
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Ilustrowane mapy ścienne
do celów edukacyjnych, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Podręczniki edukacyjne,
Modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, Drukowane materiały
ilustracyjne, Drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, 28 Gry, Gry elektroniczne, Gry towarzyskie, Gry sportowe, Gry automatyczne, Gry planszowe, Gry quizowe, Gry- łamigłówki, Gry karciane,
Gry muzyczne, Gry mechaniczne, Gry fabularne, Edukacyjne gry elektroniczne, Elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, Zabawki, Zabawki
edukacyjne, Zestawy gier planszowych, Zestawy do zabawy, Zabawki przystosowane do celów edukacyjnych, Elektroniczne urządzenia
do gier edukacyjnych dla dzieci, Zabawki rozwojowe dla niemowląt,
35 Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie następujących
towarów: książki, książki edukacyjne, książki informacyjne, książki beletrystyczne, książki niebeletrystyczne, komiksy [książki], książki z obrazkami, książki z opowiadaniami, książki do rysowania, książki z plakatami, książeczki do kolorowania, książki z zadaniami dla dzieci, afisze,
plakaty, plakaty z kartonu, plakaty z papieru, czasopisma z plakatami,
plakaty wykonane z papieru, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, plakaty reklamowe, oprawione plakaty, publikacje edukacyjne, drukowane materiały edukacyjne, materiały drukowane i artykuły papiernicze
oraz wyposażenie edukacyjne, ilustrowane mapy ścienne do celów
edukacyjnych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, materiały edukacyjne i instruktażowe, podręczniki edukacyjne, modele trójwymiarowe do celów edukacyjnych, drukowane materiały ilustracyjne,
drukowane opowieści przedstawione w formie ilustrowanej, gry, gry
elektroniczne, gry towarzyskie, gry sportowe, gry automatyczne, gry
planszowe, gry quizowe, gry- łamigłówki, gry karciane, gry muzyczne,
gry mechaniczne, gry fabularne, edukacyjne gry elektroniczne, elektroniczne gry edukacyjne dla dzieci, zabawki, zabawki edukacyjne, zestawy gier planszowych, zestawy do zabawy, zabawki przystosowane
do celów edukacyjnych, elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, zabawki rozwojowe dla niemowląt.

(111) 351503
(220) 2021 09 30
(210) 534614
(151) 2022 02 14
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Samba
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(111) 351504
(220) 2021 09 30
(210) 534615
(151) 2022 02 14
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szkuner
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(111) 351505
(220) 2021 09 30
(210) 534616
(151) 2022 02 14
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szekla
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(111) 351506
(220) 2021 10 13
(210) 535179
(151) 2022 03 28
(441) 2021 12 06
(732) WOJCIECHOWSKA ALICJA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ALLES, Głowno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(540)	ALLES LINGERIE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 Gorsety protetyczne, Gorsety brzuszne, Gorsety
do celów medycznych, Odzież kompresyjna, 25 Bielizna osobista,
Bielizna osobista i odzież dla kobiet karmiących piersią, Bielizna osobista i odzież dla kobiet po operacjach piersi i mastektomii, Biustonosze, Biustonosze dla kobiet karmiących piersią, Biustonosze dla
kobiet po operacjach piersi i mastektomii, Biustonosze i odzież sportowa, Gorsety, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla kobiet
karmiących piersią, Kostiumy kąpielowe dla kobiet po operacjach
piersi i mastektomii, Ubiory kąpielowe i plażowe, Płaszcze kąpielowe i szlafroki, Koszulki, Piżamy, Peniuary, Halki, Odzież dla dorosłych,
młodzieży i dzieci, Nakrycia głowy, Wyroby pończosznicze.
(111) 351507
(220) 2021 09 28
(210) 534554
(151) 2022 03 07
(441) 2021 11 15
(732) BODYCH EWELINA, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIZZA GRODZISK
(540)

(591) czerwony, żółty, czarny, biały
(531) 08.07.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 Pizzerie, bary, restauracje.
(111) 351508
(220) 2021 10 13
(210) 535199
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732) BRAINSHAKE &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bubblejoy! meet drink enjoy
(540)

(591) czerwony, zielony, jasnozielony, żółty, pomarańczowy,
fioletowy
(531) 24.17.01, 24.17.02, 24.17.04, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.05,
26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Napoje mleczne, Koktajle mleczne, Jogurty, Jogurty
smakowe, Napoje z jogurtu, Jogurty o smaku owocowym, Napoje
na bazie jogurtu, Desery owocowe, Desery mleczne, Desery jogurtowe, Schłodzone desery mleczne, Desery wykonane z produktów
mlecznych, Deser z owocami i kremem [fool], Deser na bazie owoców
jagodowych [fool], Herbata mleczna, z mlekiem będącym głównym
składnikiem, 30 Kawa, Czekoladowa kawa, Kawa aromatyzowana,
Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Kawa w formie mielonej,
Kawa w formie parzonej, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa
w postaci całych ziaren, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne
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zastępujące kawę], Kawa, Herbata, kakao i namiastki tych towarów,
Kawa mielona, Kawa słodowa, Kawa niepalona, Mrożona kawa, Kawa
liofilizowana, Kawa nienaturalna, Herbata, Herbata czarna, Herbata
mrożona, Herbaty owocowe, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Herbaty o smaku owocowym [inne niż
lecznicze], Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych],
Preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Nielecznicze
napoje na bazie herbaty, Aromaty do herbaty, Tapioka, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje owocowe, Napoje
półmrożone, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje aromatyzowane owocami, Napoje na bazie owoców, Soki owocowe [napoje],
Bezalkoholowe napoje z soków owocowych, Napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje mrożone na bazie owoców,
Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Słodkie napoje
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Lemoniada, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja
produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania
istniejącej bazy klientów, 43 Bary, Koktajlbary, Kawiarnia, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Usługi barów kawowych, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów.

(111) 351509
(220) 2021 10 13
(210) 535200
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732) BRAINSHAKE &MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ-SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bubble joy! meet drink enjoy
(540)

(591) czerwony, zielony, jasnozielony, żółty, pomarańczowy,
fioletowy
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.05, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15,
24.17.01, 24.17.02, 24.17.04
(510), (511) 29 Napoje mleczne, Koktajle mleczne, Jogurty, Jogurty
smakowe, Napoje z jogurtu, Jogurty o smaku owocowym, Napoje
na bazie jogurtu, Desery owocowe, Desery mleczne, Desery jogurtowe, Schłodzone desery mleczne, Desery wykonane z produktów
mlecznych, Deser z owocami i kremem [fool], Deser na bazie owoców
jagodowych [fool], Herbata mleczna, z mlekiem będącym głównym
składnikiem, 30 Kawa, Czekoladowa kawa, Kawa aromatyzowana,
Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Kawa w formie mielonej,
Kawa w formie parzonej, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Kawa
w postaci całych ziaren, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne
zastępujące kawę], Kawa, Herbata, kakao i namiastki tych towarów,
Kawa mielona, Kawa słodowa, Kawa niepalona, Mrożona kawa, Kawa
liofilizowana, Kawa nienaturalna, Herbata, Herbata czarna, Herbata
mrożona, Herbaty owocowe, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Herbaty o smaku owocowym [inne niż
lecznicze], Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych],
Preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Nielecznicze
napoje na bazie herbaty, Aromaty do herbaty, Tapioka, 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje owocowe, Napoje
półmrożone, Napoje owocowe niealkoholowe, Napoje aromatyzo-
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wane owocami, Napoje na bazie owoców, Soki owocowe [napoje],
Owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), Napoje bezalkoholowe
o smaku owocowym, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Napoje owocowe i soki owocowe, Napoje mrożone na bazie owoców,
Napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, Słodkie napoje
bezalkoholowe na bazie soków owocowych, Lemoniada, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja
produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania
istniejącej bazy klientów, 43 Bary, Koktajlbary, Kawiarnia, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Usługi barów kawowych, Usługi kawiarni, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów.

(111) 351510
(220) 2021 09 06
(210) 533579
(151) 2022 01 27
(441) 2021 10 11
(732) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI DuoMaG B6
(540)

(591) biały, szary, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.22, 26.01.01, 26.01.03,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 351511
(220) 2021 09 06
(210) 533580
(151) 2022 01 27
(441) 2021 10 11
(732) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI ZIOŁO MIX
(540)

(591) czarny, ciemnoszary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.10, 26.04.22
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 351512
(220) 2021 09 06
(210) 533581
(151) 2022 01 27
(441) 2021 10 11
(732) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI RuceVIT plus
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(540)

Suplementy diety dla ludzi nie do celów medycznych, Mineralne
suplementy diety, Preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, Tabletki odchudzające.

(591) jasnoszary, szary, ciemnoszary, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.22,
26.11.01, 26.11.21, 26.01.01, 26.01.03, 25.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 351513
(220) 2021 09 06
(210) 533582
(151) 2022 01 27
(441) 2021 10 11
(732) FE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZDROWE KORZYŚCI HesperoVen 5 max
(540)

(591) szary, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.22,
27.07.01, 26.01.01, 26.01.03, 25.01.15
(510), (511) 5 Suplementy diety.
(111) 351514
(220) 2020 12 03 K
(151) 2021 12 13
(441) 2021 08 23
(732)	NuviaLab Limited, Limassol (CY)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NUTRIGO LAB
(540)

(111) 351515
(220) 2020 09 22
(210) 518501
(151) 2022 01 10
(441) 2021 09 06
(732) BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębica (PL),
(540) (znak słowny)
(540) Residential Buildings Design Colors
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy
do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele dachowe, 19
niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie: metalowe pokrycia dachowe i osprzęt
metalowy do nich, blacha, blachodachówka, metalowe panele
dachowe, niemetalowe pokrycia dachowe i osprzęt niemetalowy
do nich, dachówki niemetalowe w sposób umożliwiający ich wygodne oglądanie i kupowanie w sklepach, hurtowniach, w Internecie
oraz drogą sprzedaży wysyłkowej, reklama następujących towarów:
metalowe pokrycia dachowe i osprzęt metalowy do nich, blacha,
blachodachówka, metalowe panele dachowe, niemetalowe pokrycia
dachowe i osprzęt niemetalowy do nich, dachówki niemetalowe.
(111) 351516
(220) 2021 09 30
(210) 534619
(151) 2022 02 15
(441) 2021 11 02
(732)	HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Henryków-Urocze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO SUCHY PROWIANT
(540)

(210) 531079

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.03.23
(510), (511) 5 Suplementy kondycyjne i wytrzymałościowe, Tabletki
witaminowe, Tabletki witaminowe musujące, Środki hamujące apetyt, Błonnik pokarmowy ułatwiający trawienie, Mieszanka napojów
uzupełniających dietę w proszku, Preparaty witaminowe, Suplement diety w proszku o smaku owocowym mieszanka napojowa,
Mieszanki napojowe suplementów diety, Preparaty do uzupełniania organizmu w niezbędne witaminy i mikroelementy, Koktajle
proteinowe, Suplementy witaminowe w płynie, Suplementy diety
dla sportowców, Odżywcze batony zastępujące posiłek, dodające
energii, Odżywcza mieszanka napojowa do stosowania jako substytut posiłku, Antyoksydanty do stosowania w dietetyce, Suplementy
diety w proszku, Preparaty zastępujące posiłek w proszku, Napoje
witaminowe, Preparaty wielowitaminowe, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy probiotyczne, Preparaty witaminowe i mineralne,
Suplementy diety do celów pozamedycznych, Krople witaminowe,
Mieszane preparaty witaminowe, Błonnik pokarmowy, Suplementy
diety zawierające albuminy, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe, Płynne suplementy ziołowe, Suplementy diety,
Mineralne suplementy diety dla ludzi, Dietetyczne napoje uzupełniające, Witaminy i preparaty witaminowe, Mineralne suplementy
diety, Suplementy diety o działaniu kosmetycznym, Kapsułki dietetyczne, L-karnityna wspomagająca odchudzanie, Suplementy witaminowe i mineralne, Suplementy diety, Suplementy witaminowe,

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 Owoce przetworzone.
(111) 351517
(220) 2021 09 30
(210) 534620
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kosmo
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(111) 351518
(220) 2021 09 30
(210) 534622
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kornet
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(111) 351519
(220) 2021 09 30
(210) 534623
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 25
(732)	HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Henryków-Urocze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIO EKSPANDY
(540)

(531) 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 30 Zboża.
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(111) 351520
(220) 2021 09 30
(210) 534624
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klapton
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(111) 351521
(220) 2021 09 30
(210) 534626
(151) 2022 02 16
(441) 2021 11 02
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Salto
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(111) 351522
(220) 2021 09 30
(210) 534631
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Putere
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(111) 351523
(220) 2021 09 30
(210) 534632
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Defendor
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(111) 351524
(220) 2021 09 30
(210) 534635
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Flomid
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(111) 351525
(220) 2021 09 30
(210) 534637
(151) 2022 02 16
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Irokez
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy, Fungicydy, Insektycydy.
(111) 351526
(220) 2021 09 30
(210) 534638
(151) 2022 02 16
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Trivino
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.
(111) 351527
(220) 2021 09 30
(210) 534640
(151) 2022 02 16
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Hapi
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.
(111) 351528
(151) 2022 02 16

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

(210) 534641
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(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Turango
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.
(111) 351529
(220) 2021 09 30
(210) 534642
(151) 2022 02 16
(441) 2021 10 25
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Metida
(510), (511) 5 Pestycydy, herbicydy, fungicydy, insektycydy.
(111) 351530
(220) 2021 09 30
(151) 2022 02 16
(441) 2021 10 25
(732) CHŁAPEK WOJCIECH CELIK, Lipowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z
(540)

(210) 534644

(591) szary, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi prowadzenia wyspecjalizowanych sklepów
i sprzedaż detaliczna: karmy i pożywienia dla psów, kotów i innych zwierząt domowych, sucharów dla psów, pokarmu dla zwierząt domowych,
artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, Usługi sprzedaży prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej i przez Internet: pokarmu dla
zwierząt domowych, karmy i pożywienia dla psów, kotów i innych zwierząt domowych, paszy dla zwierząt hodowlanych, artykułów jadalnych
do żucia dla zwierząt, dodatków do pasz nie do celów leczniczych, pasz
dla zwierząt tucznych, spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt,
Usługi agentów zajmujących się sprzedażą, Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, udzielanie handlowych informacji i porad konsumentom, Reklama, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, Usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej: pokarmu dla zwierząt domowych, karmy
i pożywienia dla psów, kotów i innych zwierząt domowych, paszy dla
zwierząt hodowlanych, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, dodatków do pasz nie do celów leczniczych, pasz dla zwierząt tucznych,
spożywczych pasz wzmacniających dla zwierząt, pokarmu dla zwierząt
domowych, karmy i pożywienia dla psów, kotów i innych zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych.
(111) 351531
(220) 2021 07 28
(210) 532110
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732)	EDUTECH FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EDUTECH FUND
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, Analiza rynku, Analiza danych
biznesowych, Analiza trendów biznesowych, Analiza badań rynkowych,
Analizowanie reakcji konsumentów, Analizy biznesowe rynków, Analizy
funkcjonowania firm, Analizy gospodarcze, Audyt działalności gospodarczej, Audyt finansowy, Audyt przedsiębiorstw, Badania biznesowe,
Badania rynkowe, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Biznesowe
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usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo biznesowe, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej,
Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw,
Marketing finansowy, Marketing internetowy, Ocena możliwości dla
działalności gospodarczej, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
Pomoc przy prowadzenie franszyz, 36 Analizy finansowe, Doradztwo
w sprawach finansowych, Doradztwo dotyczące inwestycji, Doradztwo
dotyczące transakcji finansowych, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe związane z pożyczkami, Doradztwo finansowe związane
z usługami kredytowymi, Emisja obligacji, Finansowanie pożyczek, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Finansowanie kapitału wysokiego
ryzyka, Finansowanie Inwestycji, Finansowanie fuzji, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Inwestycje kapitałowe, Obrót papierami wartościowymi, Opracowania finansowe, Pożyczki [finansowanie], Pożyczki
z poręczeniem, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii, Sporządzanie raportów i analiz finansowych, Inwestycje finansowe,
Crowdfunding, Usługi finansowania, Zarządzanie finansami, Sponsorowanie finansowe, 41 Budowanie zespołu [edukacja], Usługi szkół [edukacja], Doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, Dostarczanie informacji dotyczących edukacji, Edukacyjne usługi doradcze, Organizacja
konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie konferencji
na temat biznesu i handlu, Organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych.

(111) 351532
(220) 2021 10 21
(151) 2022 03 07
(441) 2021 11 15
(732) JARUŚ JOLANTA, Skiernicowe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HORTMASZ
(540)

(210) 537445

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Suplementy diety dla celów medycznych.
(111) 351535
(220) 2021 12 07
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732)	NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Essetil
(540)

(210) 537450

(210) 535487
(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplement diety dla celów medycznych.

(591) szary, czarny, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 7 Maszyny rolnicze, Maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, Elektryczne nożyce do żywopłotów, Nożyce elektryczne, Pistolety natryskowe do nakładania farb, Pługi śnieżne, Stoły do pił [części
maszyn], Maszyny do mieszania, Kosiarki spalinowe, Elektryczne kosiarki
do trawy, Wykaszarki do trawy i zarośli [maszyny], Pilarki do drewna, Glebogryzarki, Glebogryzarki ogrodowe, Opryskiwacze [maszyny], Zamiatarki do trawników [maszyny], Zamiatarki ulic, Odkurzacze, Maszyny do przetwórstwa metali, Kultywatory [maszyny].
(111) 351533
(220) 2021 10 26
(151) 2022 04 22
(441) 2022 01 03
(732) FUNDACJA BENEFICJUM, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(111) 351534
(220) 2021 12 07
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732)	NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Essetil FORTE 600 mg
(540)

(210) 535754

(111) 351536
(220) 2021 12 13
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) URBAŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UBI LEX LTD KANCELARIA PRAWNA
(540)

(210) 537684

(591) złoty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 03.01.01, 03.01.02, 29.01.13, 24.09.03, 26.11.12
(510), (511) 45 Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedłużenie prawa

(591) żółty, ciemnożółty, biały, czarny, niebieski
(531) 29.01.15, 02.09.01, 26.01.14, 04.05.02, 04.05.21
(510), (511) 16 Papier, karton i wyroby z tych materiałów, 25 Odzież,
28 Gry i zabawki, 35 Reklama.

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) 043517 (180) 2032 10 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 051184 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w całości.

Nr 22/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 059082
(111) 073936
(111) 076337
(111) 077654
(111) 077657
(111) 077658
(111) 078526
(111) 078682
(111) 078683
(111) 078693
(111) 078694
(111) 078727
(111) 078768
(111) 078929
(111) 079707
(111) 080229
(111) 080653
(111) 080661
(111) 080948
(111) 081213
(111) 082287
(111) 082573
(111) 082763
(111) 082804
(111) 083198
(111) 083381
(111) 083384
(111) 083636
(111) 083927
(111) 086410
(111) 087058
(111) 093389
(111) 096252
(111) 142829
(111) 148012
(111) 158151
(111) 162833
(111) 163369

(180) 2032 01 08
(180) 2031 11 15
(180) 2032 03 05
(180) 2032 05 07
(180) 2032 05 12
(180) 2032 05 15
(180) 2032 05 29
(180) 2032 05 11
(180) 2032 05 11
(180) 2032 05 15
(180) 2032 05 15
(180) 2032 06 03
(180) 2032 06 12
(180) 2032 07 20
(180) 2032 05 15
(180) 2032 05 28
(180) 2032 03 27
(180) 2032 05 05
(180) 2032 09 14
(180) 2032 05 05
(180) 2032 03 27
(180) 2032 05 08
(180) 2032 05 20
(180) 2032 06 22
(180) 2032 06 04
(180) 2032 06 19
(180) 2032 06 19
(180) 2032 10 13
(180) 2032 05 29
(180) 2032 06 17
(180) 2032 10 23
(180) 2032 10 13
(180) 2032 10 23
(180) 2032 04 18
(180) 2032 06 21
(180) 2032 06 26
(180) 2032 10 06
(180) 2031 10 29

(111) 163863
(111) 164174
(111) 164216
(111) 164353
(111) 164527
(111) 164619
(111) 164625
(111) 164670
(111) 165021
(111) 165218
(111) 165606

(180) 2032 05 09
(180) 2032 04 02
(180) 2032 05 15
(180) 2032 05 13
(180) 2032 05 08
(180) 2032 07 11
(180) 2031 10 30
(180) 2031 12 24
(180) 2032 05 29
(180) 2032 05 15
(180) 2032 05 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 części dla
towarów: 2: lakier poliuretanowy do parkietów i wewnętrznych konstrukcji drewnianych,
lakier alkidowy do parkietów oraz
wewnętrznych i zewnętrznych
konstrukcji drewnianych, emalia
akrylowa do renowacyjnego zabezpieczania blach i elementów
metalowych, akrylowa farba fluorescencyjna, akrylowa farba luminescencyjna, grunt i impregnaty
do betonu, cegły i innych mineralnych elementów budowli, utwardzacz i rozcieńczalnik do emalii
samochodowych, emalia do renowacyjnego malowania karoserii samochodowych, emalie akrylowe
i poliuretanowe specjalne.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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(111) 165625 (180) 2032 01 14 Prawo przedłużono w części
dla towarów: 7: maszyny, silniki,
mechanizmy sprzęgania i napędu stosowane w urządzeniach
do sprężania gazów; 37: naprawy
maszyn i urządzeń sprężających
gazy, naprawa pojazdów zasilanych gazem.
(111) 165669 (180) 2032 01 18 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 9: stacje dysków magnetycznych i optycznych, tylne
ściany cyfrowych aparatów fotograficznych, aparaty do spryskiwania, suszenia, odwzorowywania
i wymazywania klisz drukarskich
wielokrotnego użycia, akcesoria
do skanerów polepszające jakość
odwzorowywania skanowanego
obiektu.
(111) 165740 (180) 2032 07 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 166000 (180) 2032 08 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 166130 (180) 2032 05 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 166131 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 166527 (180) 2032 04 08 Prawo przedłużono w całości.
(111) 166737 (180) 2032 07 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 166834 (180) 2032 07 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 166866 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 166939 (180) 2032 06 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 167052 (180) 2032 03 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 167222 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 167649 (180) 2030 11 28 Prawo przedłużono w całości.
(111) 167945 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 168317 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 168386 (180) 2032 06 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 168424 (180) 2032 06 24 Prawo przedłużono w całości.
(111) 168610 (180) 2032 09 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 168611 (180) 2032 09 19 Prawo przedłużono w całości.
(111) 168833 (180) 2032 06 04 Prawo przedłużono w całości.
(111) 168859 (180) 2032 11 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169065 (180) 2032 04 30 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169067 (180) 2032 05 07 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169072 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169152 (180) 2032 07 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169341 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169551 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169552 (180) 2032 12 12 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169575 (180) 2032 09 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 169587 (180) 2032 09 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170095 (180) 2032 05 16 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170173 (180) 2032 11 25 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170239 (180) 2032 09 23 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170490 (180) 2032 10 31 Prawo przedłużono w całości.
(111) 170984 (180) 2032 05 01 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171390 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171392 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171711 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 171712 (180) 2032 05 06 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172085 (180) 2032 10 21 Prawo przedłużono w całości.
(111) 172925 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173505 (180) 2032 05 17 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173964 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 173965 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 176576 (180) 2032 04 29 Prawo przedłużono w całości.
(111) 176984 (180) 2032 05 13 Prawo przedłużono w całości.
(111) 178125 (180) 2032 05 15 Prawo przedłużono w całości.
(111) 178647 (180) 2032 06 26 Prawo przedłużono w całości.
(111) 183712 (180) 2032 07 02 Prawo przedłużono w całości.
(111) 186186 (180) 2032 06 28 Prawo przedłużono w całości.
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(111) 187982
(111) 198821
(111) 201602
(111) 208382
(111) 235348
(111) 235745
(111) 255566
(111) 255838

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 22/2022
(180) 2031 12 14
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 05
(180) 2032 08 26
(180) 2029 11 24
(180) 2029 11 25
(180) 2032 03 30
(180) 2032 03 12

(111) 256211 (180) 2032 03 29
(111) 256265 (180) 2032 07 12
(111) 256276 (180) 2032 03 05

(111) 256284
(111) 256578
(111) 256595
(111) 256632
(111) 256865
(111) 257461
(111) 257616
(111) 257625
(111) 257684
(111) 257685
(111) 257686
(111) 257687
(111) 257737
(111) 257870
(111) 257871
(111) 257902
(111) 257917
(111) 257920
(111) 258211
(111) 258212
(111) 258233
(111) 258245
(111) 258294
(111) 258295
(111) 258489
(111) 258521
(111) 258522
(111) 258523
(111) 258524
(111) 258559
(111) 258765
(111) 258934

(180) 2032 05 07
(180) 2032 02 03
(180) 2032 03 08
(180) 2032 05 10
(180) 2032 05 14
(180) 2032 04 24
(180) 2032 04 04
(180) 2032 04 13
(180) 2032 05 21
(180) 2032 05 21
(180) 2032 05 21
(180) 2032 05 21
(180) 2032 06 28
(180) 2032 04 30
(180) 2032 05 02
(180) 2032 05 22
(180) 2032 05 25
(180) 2032 05 31
(180) 2031 12 16
(180) 2031 12 16
(180) 2032 05 28
(180) 2032 05 04
(180) 2032 06 18
(180) 2032 06 18
(180) 2032 05 16
(180) 2032 07 12
(180) 2032 07 12
(180) 2032 07 13
(180) 2032 07 13
(180) 2032 05 21
(180) 2032 04 20
(180) 2032 02 02

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 36: agencje ściągania
wierzytelności, doradztwo w sprawach finansowych, wycena majątku nieruchomego, wycena nieruchomości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 41: porady w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi
edukacyjne, szkolenia, informacja
o edukacji, informacja o rekreacji,
publikowanie książek, coaching,
organizowanie kursów edukacyjnych, nauczanie i kursy korespondencyjne, kształcenie praktyczne,
organizowanie obozów sportowych, organizowanie obozów
wakacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie zawodów sportowych,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych, organizacja wystaw związanych z kulturą
lub edukacją, tresura zwierząt.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

(111) 258981
(111) 258987
(111) 259064
(111) 259155
(111) 259489
(111) 259864
(111) 260358
(111) 260367
(111) 260430
(111) 260474
(111) 260653
(111) 260666
(111) 260799
(111) 260941
(111) 261045
(111) 261046
(111) 261047
(111) 261059
(111) 261076
(111) 261120
(111) 261121
(111) 261136
(111) 261137
(111) 261551
(111) 261606
(111) 261689
(111) 261824
(111) 261825
(111) 261826
(111) 261923
(111) 262082
(111) 262293
(111) 262448
(111) 262605
(111) 263080
(111) 263374
(111) 263452
(111) 263729
(111) 263730
(111) 264073
(111) 264455

(180) 2032 05 25
(180) 2032 05 28
(180) 2032 05 17
(180) 2032 06 28
(180) 2032 07 25
(180) 2032 09 03
(180) 2032 04 26
(180) 2032 06 28
(180) 2032 09 10
(180) 2032 11 14
(180) 2032 08 14
(180) 2032 05 25
(180) 2032 09 14
(180) 2032 03 04
(180) 2032 11 05
(180) 2032 11 05
(180) 2032 11 05
(180) 2032 11 13
(180) 2032 05 24
(180) 2032 05 11
(180) 2032 05 11
(180) 2032 07 04
(180) 2032 07 04
(180) 2032 11 05
(180) 2032 12 18
(180) 2032 09 12
(180) 2032 12 24
(180) 2032 12 24
(180) 2032 12 24
(180) 2032 10 26
(180) 2032 08 29
(180) 2032 11 06
(180) 2032 10 01
(180) 2032 05 17
(180) 2032 04 03
(180) 2032 11 14
(180) 2032 11 09
(180) 2032 09 17
(180) 2032 09 17
(180) 2032 10 16
(180) 2032 01 09

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 35: agencje importowo-eksportowe, agencje informacji
handlowej, agencje reklamowe,
analizy rynkowe, organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, wynajem automatycznych dystrybutorów, badania marketingowe, badania opinii
publicznej, badania rynku, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura, biura pośrednictwa
pracy, administrowanie działalności
gospodarczej w dziedzinie handlu
detalicznego, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie: organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania personelem, dystrybucja materiałów reklamowych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy,
zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, handlowe wyceny, poszukiwanie danych do komputerowych
baz danych, zarobkowe zarządza-
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(111) 264743
(111) 264918
(111) 265046
(111) 265051
(111) 265399
(111) 265400
(111) 265576
(111) 265719
(111) 265723
(111) 265771
(111) 266145
(111) 267329
(111) 267445
(111) 267647
(111) 269438
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(180) 2032 05 25
(180) 2033 01 09
(180) 2032 06 01
(180) 2032 06 08
(180) 2033 03 13
(180) 2033 03 13
(180) 2032 11 12
(180) 2032 06 01
(180) 2032 07 12
(180) 2032 07 12
(180) 2032 06 01
(180) 2032 11 28
(180) 2032 07 31
(180) 2032 05 25
(180) 2032 09 27

nie w zakresie koncesjonowania
towarów i usług dla osób trzecich,
analiza kosztów, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, opinie,
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub
handlowymi, pośrednictwo pracy,
prognozy ekonomiczne, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, public
relations, agencje public relations,
reklama, reklama billboardowi,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
tworzenie tekstów reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, przygotowywanie reklam
prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, sprzedaż dla osób
trzecich, organizowanie targów dla
celów handlowych lub reklamowych, informacja handlowa oraz
udzielanie porad konsumentom,
zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi na rzecz
osób trzecich; 41: doradztwo zawodowe, edukacja, obsługa gier
w systemie on-line, informacja
o edukacji, nauczanie, instruktaże,
kształcenie praktyczne, komputerowe przygotowywanie materiałów
do publikacji, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, publikowanie książek, wypożyczanie książek, pokazy
kształcenia praktycznego, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie: koncertów,
konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów, organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on-line książek
i periodyków, publikowanie teksów
innych niż reklamowe, sprawdziany
edukacyjne, poradnictwo zawodowe, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

(111) 271798
(111) 271799
(111) 273706
(111) 273707
(111) 279271
(111) 280014
(111) 298288
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(180) 2032 05 23
(180) 2032 05 23
(180) 2032 06 12
(180) 2032 08 16
(180) 2032 07 27
(180) 2032 06 01
(180) 2032 05 17

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

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) 417959
(210) 417960
(210) 494752
(210) 506261
(210) 511040
(210) 518098
(210) 518154
(210) 518156
(210) 518584
(210) 520493
(210) 524624
(210) 525347
(210) 527764
(210) 530827

25/2013
25/2013
U
ZT51/2019
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 530871
(210) 530966
(210) 531701
(210) 532418
(210) 533253
(210) 534462
(210) 534471
(210) 534509
(210) 534636
(210) 534775
(210) 535628
(210) 535864
(210) 537280
(210) 537588

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

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane
po ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 534852
(210) 536301
(210) 538748
(210) 538749
(210) 538702
(210) 540581
(210) 539504
(210) 542497
(210) 523465
(210) 526435
(210) 526437
(210) 527580

ZT45/2021
ZT49/2021
ZT6/2022
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 530826
(210) 534926
(210) 536497
(210) 536672
(210) 537212
(210) 537389
(210) 537723
(210) 537791
(210) 537987
(210) 538164
(210) 538174

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 273841
(111) 303717

Prawo unieważniono w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów
i/lub usług: 9:urządzenia i instrumenty elek-
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tryczne oraz elektroniczne do komunikacji
oraz telekomunikacji; urządzenia i instrumenty
do przesyłania, zachowywania i odbierania danych i informacji; serwery i urządzenia informatyczne, oprogramowanie komputerowe w tym
oprogramowanie komputerowe wspomagające
prowadzenie działalności finansowej, bankowej,
informatycznej, telekomunikacyjnej, projektowej i ubezpieczeniowej; urządzenia elektroniczne wspomagające przesyłanie danych; 38: usługi
w zakresie elektronicznego serwisu informacji
typu on-line polegającego na umożliwieniu dostępu do informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości;
usługi umożliwiające komunikację pomiędzy
użytkownikiem a siecią komputerową, w tym
Internet; usługi telekomunikacyjne w postaci
elektronicznej transmisji danych, wiadomości
i informacji; usługi w zakresie obustronnej transmisji danych; nadawanie i przesyłanie danych; informacja o powyższych usługach; usługa dostępu
do baz danych celem dokonywania operacji bankowych, dostępu do konta bankowego; usługa
przesyłania środkami elektronicznymi informacji
dotyczących inwestycji kapitałowych; 39: usługi
w zakresie dostarczania i przechowywania paczek i korespondencji, frankowania przesyłek
pocztowych; usługi kurierskie listów i towarów;
dostarczania przesyłek pocztowych.

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 303716 (141) 2018 09 26

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) 045550 A. Wykreślono: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146936719; Wpisano: XCC (POLAND) INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 520143441. 

(111) 056923 A. Wykreślono: GERD PETRIK, ASCONA, Szwajcaria;
Wpisano: BGP Products Operations GmbH, Steinhausen, Szwajcaria. 
(111) 095975 A. Wykreślono: THORN /IP/ LIMITED, LONDYN,
Wielka Brytania; Wpisano: ZUMTOBEL GROUP AG, Dornbirn, Austria. 
(111) 100501 A. Wykreślono: Oath Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Yahoo Inc., Dulles, Stany Zjednoczone
Ameryki. 
(111) 108200 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 r. (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.Za 14944/20/695) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2661287
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.108200 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce POLSKA GRUPA LOTNICZA Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec spółki POLSKIE LINIE LOTNICZE „LOT” Spółka
akcyjna z siedzibą w Warszawie”. 
(111) 112345 A. Wykreślono: Impexmetal Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska; Wpisano: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146936719. 
(111) 112345 A. Wykreślono: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146936719; Wpisano: XCC (POLAND) INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 520143441. 
(111) 112346 A. Wykreślono: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146936719; Wpisano: XCC (POLAND) INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 520143441. 
(111) 112347 A. Wykreślono: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146936719; Wpisano: XCC (POLAND) INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 520143441. 
(111) 114093 A. Wykreślono: Oath Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Yahoo Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 114292 A. Wykreślono: Oath Inc., Dulles, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: Yahoo Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 119423 A. Wykreślono: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146936719; Wpisano: XCC (POLAND) INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 520143441. 
(111) 119424 A. Wykreślono: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146936719; Wpisano: XCC (POLAND) INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 520143441. 
(111) 134416 A. Wykreślono: Oath Inc., , Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: Yahoo Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 134962 A. Wykreślono: CHEMIS S.J. Wanda Arent, Stanisława Stusio, Jan Arent, Mieczysław Stusio., 95-054 Ksawerów
Żdżary ul. Kościuszki 7, Polska 471440406; Wpisano: FIRMA CHEMIS
W. ARENT, S. STUSIO, J. ARENT, M. STUSIO SPÓŁKA JAWNA, Żdżary,
Polska 471440406. 
(111) 136870 A. Wykreślono: Łyś Jan Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe CHYŻBET, Chyżne, Polska
008023963; Wpisano: GRUPA CHYŻBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chyżne, Polska 386906572. 
(111) 140645 A. Wykreślono: Oath Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Yahoo Inc., Dulles, Stany Zjednoczone
Ameryki. 
(111) 147909 A. Wykreślono: BOARD SPORT Sp. z o.o., Pruszków, Polska; Wpisano: BOARD SPORT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 369155461. 
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(111) 147909 A. Wykreślono: BOARD SPORT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 369155461; Wpisano: BOARD SPORT POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 369155461. 
(111) 160856 A. Wykreślono: NEPENTES PHARMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska;
Wpisano: PERRIGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 470550452. 
(111) 160856 A. Wykreślono: PERRIGO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
470550452; Wpisano: OMEGA PHARMA INNOVATION & DEVELOPMENT NV, Nazareth, Belgia. 
(111) 175349 A. Wykreślono: ALLERGAN SALES LLC, Madison,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY, Szwajcaria. 
(111) 187904 D. Wykreślono: „W dniu 11 lutego 2020 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. Akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 5752/19/497) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2637652 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-187904 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA W ŁOWICZU z siedzibą w Łowiczu”. 
(111) 187904 D. Wpisano: „W dniu 25 stycznia 2022 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 145/22/398) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2706471 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.187904 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec spółki Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu”.
(111) 187905 D. Wykreślono: „W dniu 14 stycznia 2020 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy - Rejestru Zastawów
(sygn. Akt LD.XV.Ns-Rej.Za 5754/19/299) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2634621 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-187905 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BNP PARIBAS BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec OKRĘGOWA
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU z siedzibą w Łowiczu”. 
(111) 191362 A. Wykreślono: „JAXON” Andrzej Podeszwa,
Skórzewo, Polska 008326899; Wpisano: JAXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skórzewo, Polska 302476909. 
(111) 216881 D. Wykreślono: „W dniu 23 czerwca 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
KA.IX.Ns-Rej.Za 3517/17/868) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2535555 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-216881 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Česká Spořitelna, a.s. z siedzibą w Pradze
4, Czechy wobec „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie”. 
(111) 221781 A. Wykreślono: TCL CORPORATION, HUIZHOU, Chiny; Wpisano: TLC Technology Group Corporation, Huizhou, Chiny. 
(111) 223165 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 13708/16/154) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506163 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223165 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”. 
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(111) 223168 D. Wykreślono: „W dniu 22 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13730/16/909) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2505956 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-223168 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) 223864 A. Wykreślono: MARBAD Zakład Technik Obróbki Powierzchni Kazimierz Woźniak, Warszawa, Polska 011514957;
Wpisano: MARBAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142756386. 
(111) 235970 D. Wykreślono: „W dniu 22 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13723/16/791) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2505952 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-235970 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) 238116 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 13813/16/571) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506288 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-238116 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) 247290 A. Wykreślono: PRO-PROJECT Henryk Kartaszyński, Chełm, Polska; Wpisano: PRO-PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
520249406. 
(111) 251817 D. Wykreślono: „W dniu 22 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13803/16/250) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2505955 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-251817 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) 251941 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279. 
(111) 253355 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279. 
(111) 255239 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) 255432 A. Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010175861;
Wpisano: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska. 
(111) 255432 A. Wykreślono: ITI NEOVISION SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska; Wpisano: CANAL+ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010175861. 

58

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 22/2022

(111) 256894 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) 259116 A. Wykreślono: GENDEK TOMASZ THETA DORADZTWO TECHNICZNE, Aleksandrów Łódzki, Polska 472869270;
Wpisano: Michał Tomasz Gendek, Aleksandrów Łódzki, Polska;
Aleksandra Justyna Gendek, Aleksandrów Łódzki, Polska. 
(111) 260101 A. Wykreślono: EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Lesznowola, Polska 142753413; Wpisano: BEAUTY BRANDS CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lesznowola, Polska 142738307. 
(111) 260817 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279. 
(111) 260969 A. Wykreślono: MACIEJ MATECKI, Poznań, Polska; Wpisano: Tomasz Cegielski, Poznań, Polska. 
(111) 263108 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279. 
(111) 265615 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279. 
(111) 265664 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279. 
(111) 265679 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279. 
(111) 270510 A. Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158. 
(111) 271153 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279. 
(111) 272946 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279. 
(111) 275477 A. Wykreślono: DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 121495203; Wpisano: SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 121495203. 
(111) 276335 A. Wykreślono: I-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146390338;
Wpisano: MACIEJ DWORNIAK, Londyn, Wielka Brytania. 
(111) 276781 A. Wykreślono: Henryk Kartaszyński PRO-PROJECT, Chełm, Polska 110005446; Wpisano: PRO-PROJECT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
520249406. 
(111) 276782 A. Wykreślono: HENRYK KARTASZYŃSKI PRO-PROJECT, Chełm, Polska 110005446; Wpisano: PRO-PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 520249406. 

(111) 276783 A. Wykreślono: Henryk Kartaszyński PRO-PROJECT, Chełm, Polska 110005446; Wpisano: PRO-PROJECT GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
520249406. 
(111) 279461 A. Wykreślono: I-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146390338;
Wpisano: MACIEJ DWORNIAK, Londyn, Wielka Brytania. 
(111) 279462 A. Wykreślono: I-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146390338;
Wpisano: MACIEJ DWORNIAK, Londyn, Wielka Brytania. 
(111) 279463 A. Wykreślono: I-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146390338;
Wpisano: MACIEJ DWORNIAK, Londyn, Wielka Brytania. 
(111) 282364 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279. 
(111) 282684 A. Wykreślono: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, Polska
691532279; Wpisano: OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, Polska 691532279. 
(111) 285122 A. Wykreślono: ADAR GOLAD, HATTEM, Holandia; Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia. 
(111) 289493 A. Wykreślono: TOMASZ GENDEK, THETA DORADZTWO TECHNICZNE, Aleksandrów Łódzki, Polska 472869270;
Wpisano: Michał Tomasz Gendek, Aleksandrów Łódzki, Polska;
Aleksandra Justyna Gendek, Aleksandrów Łódzki, Polska. 
(111) 290575 A. Wykreślono: TOMASZ GENDEK, THETA DORADZTWO TECHNICZNE, Aleksandrów Łódzki, Polska 472869270;
Wpisano: Michał Tomasz Gendek, Aleksandrów Łódzki, Polska;
Aleksandra Justyna Gendek, Aleksandrów Łódzki, Polska. 
(111) 294918 A. Wykreślono: HENRYK KARTASZYŃSKI, PRO-PROJECT, Chełm, Polska 110005446; Wpisano: PRO-PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 520249406. 
(111) 304355 A. Wykreślono: MAGDALENA KURTYKA, FIRE,
Czarnochowice, Polska 123033843; Wpisano: DZIKAKNIEJA.PL
WOJCIECH KURTYKA, Czanochowice, Polska 120560789. 
(111) 304743 A. Wykreślono: HENRYK KARTASZYŃSKI, PRO-PROJECT, Chełm, Polska 110005446; Wpisano: PRO-PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 520249406. 
(111) 304901 A. Wykreślono: HENRYK KARTASZYŃSKI, PRO-PROJECT, Chełm, Polska 110005446; Wpisano: PRO-PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 520249406. 
(111) 305456 A. Wykreślono: HENRYK KARTASZYŃSKI, PRO-PROJECT, Chełm, Polska 110005446; Wpisano: PRO-PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 520249406. 
(111) 312668 A. Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holandia;
Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia. 
(111) 316875 A. Wykreślono: AUTO1 Group GmbH, Berlin,
Niemcy; Wpisano: AUTO1 GROUP OPERATIONS SE, Berlin, Niemcy. 
(111) 316876 A. Wykreślono: AUTO1 Group GmbH, Berlin,
Niemcy; Wpisano: AUTO GROUP OPERATIONS SE, Berlin, Niemcy. 
(111) 323046 A. Wykreślono: DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 121495203; Wpisano: SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 121495203. 
(111) 323086 A. Wykreślono: DREAMCOMMERCE SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 121495203; Wpisano: SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 121495203. 
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(111) 328677 A. Wykreślono: AUTO1 Group GmbH, Berlin,
Niemcy; Wpisano: AUTO GROUP OPERATIONS SE, Berlin, Niemcy. 
(111) 328756 A. Wykreślono: TOMASZ GENDEK, THETA DORADZTWO TECHNICZNE, Aleksandrów Łódzki, Polska 472869270;
Wpisano: Michał Tomasz Gendek, Aleksandrów Łódzki, Polska;
Aleksandra Justyna Gendek, Aleksandrów Łódzki, Polska. 
(111) 329982 A. Wykreślono: HENRYK KARTASZYŃSKI, PRO-PROJECT, Chełm, Polska 110005446; Wpisano: PRO-PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 520249406. 
(111) 329991 A. Wykreślono: GRZEGORZ JÓŹWIK, PROJEKT
KARMA, Kraków, Polska 361191032; Wpisano: PROJEKT KARMA
SPÓŁKA Z KOMANDYTOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 382368037. 
(111) 331206 A. Wykreślono: MICHAŁ KONCEWICZ, Kraków,
Polska; Wpisano: ROŚLEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 386331019. 
(111) 331635 A. Wykreślono: PIOTR ADRIAN KLIMIUK, GABINET INTERNISTYCZNO-REUMATOLOGICZNY, Białystok, Polska
052256762; Wpisano: PIOTR ADRIAN KLIMIUK, Białystok, Polska. 
(111) 332744 A. Wykreślono: KRZYSZTOF KUBIAK, EXERCISE
LIBRARY, Warszawa, Polska; Wpisano: FIT FREAK ELŻBIETA PRZYGRODZKA, Gliwice, Polska. 
(111) 339024 A. Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holandia; Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia. 
(111) 340253 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2021 r. (sygn. akt: WR.VII.Ns-Rej.Za 3092/21/909) Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy
– Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2688033 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku towarowego o numerze zgłoszenia Z.517728 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIEKI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CCC.EU spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach”. 
(111) 340253 D. Wpisano: „W dniu 14 grudnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WR.VII.Ns-Rej.Za 5491/21/054) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2688033 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.340253 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIEKI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CCC.EU spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach.”
(111) 340254 D. Wykreślono: „Postanowieniem z dnia
17 sierpnia 2021 r. (sygn. akt: WR.VII.Ns-Rej.Za 3083/21/989) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod
pozycją 2689491 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku
towarowego o numerze zgłoszenia Z.517729 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA
OPIEKI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CCC.EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach”. 
(111) 340254 D. Wpisano: „W dniu 3 grudnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WR.VII.Ns-Rej.Za 5490/21/653) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2689491 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.340254 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce BANK POLSKA KASA OPIEKI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec CCC.EU spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach.”
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(111) 342953 A. Wykreślono: HENRYK KARTASZYŃSKI, PRO-PROJECT, Chełm, Polska 110005446; Wpisano: PRO-PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 520249406. 
(111) 343128 A. Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holandia;
Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia. 
(111) 343893 A. Wykreślono: ADAR GOLAD, Hattem, Holandia; Wpisano: Goliath IP Stichting, Hattem, Holandia. 
(111) 344102 A. Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919; Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158. 
(111) 344816 A. Wykreślono: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919;
Wpisano: POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 750798158. 
(111) 345100 A. Wykreślono: HENRYK KARTASZYŃSKI, PRO-PROJECT, Chełm, Polska 110005446; Wpisano: PRO-PROJECT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 520249406. 
(111) 346505 A. Wykreślono: BAREŁKOWSKI MARIUSZ,
STACHA MACIEJ BAREŁKOWSKI STACHA SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 387947700; Wpisano: FORPOZ DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
368871936. 

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) 664594
(540) CANAL TOYS
(511) 9, 16, 28
(732) CANAL TOYS, 18 rue Curnonsky, F-75017 PARIS (FR)
(151) 2021 08 16
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1509624
(540) Vivat Armenia
(531) CFE: 27.05.01, 28.05.00
(511) 33
(732) „VEDI-ALCO” CJSC, Marz Ararat 0627 Village Ginevet (AM)
(151) 2021 04 05
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1514353
(540) LIRRA
(531) CFE: 26.01.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(511) 34
(732) ERT TÜTÜN MAMÜLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,
Soğucak OSB Mahallesi 3, Organize Sanayi Bölgesi (Küme Evler)
No. 10, Söğütlü, Sakarya (TR)
(151) 2021 07 08
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1589298
(531) CFE: 03.13.04, 09.07.19
(511) 16, 21, 25, 28,

29, 30, 32, 35, 39, 43
(732) JOLLIBEE FOODS CORPORATION, 10TH FLOOR,
JOLLIBEE PLAZA BUILDING, 10 F. ORTIGAS JR. AVENUE,
ORTIGAS CENTER, PASIG CITY 1605 METRO MANILA (PH)
(151) 2020 12 16
(441) 2021 05 24
(581) 2021 05 06
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(111) 1597897
(540) MOOCHIE
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01
(511) 31
(732) THAI AWESOME COMPANY LIMITED,
45 Moo 8, Bang Talat Sub – District, 11120 Pak Kret District,
Nonthaburi (TH)
(151) 2021 07 09
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09
(111) 1610068
(540) HANViCO
(531) CFE: 26.01.06, 27.05.10, 29.01.13
(732) HAN VIET COMPANY LIMITED,
Km 14, 1A High Way, Ngoc Hoi Ward,
Thanh Tri District, Ha Noi City (VN)
(151) 2021 02 08
(441) 2021 09 20

(511) 9, 10, 20, 24, 35

(581) 2021 09 02

(111) 1610128
(540) joco
(531) CFE: 05.03.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(511) 32
(732) UNIBEN JOINT STOCK COMPANY,
No. 32 VSIP II-A Street No. 30, Vietnam-Singapore Industrial Park II-A,
Vinh Tan Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province (VN)
(151) 2021 03 09
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1610232
(540) TASHIKO
(531) CFE: 26.01.04, 26.07.04, 26.11.12, 27.05.02, 29.01.12
(511) 12
(732) HOLOVCHENKO Serhii Yevhenovych,
vul. Akademika Filatova 3/2, kv. 13 m. Odesa 65080 (UA)
(151) 2020 10 01
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1610295
(540) SPORTENING	
(732) Sportening d.o.o.,
Stubička 50b, HR-10000 Zagreb (HR)
(151) 2021 03 15
(441) 2021 09 20

(511) 9, 35, 41

(581) 2021 09 02

(111) 1610315
(540) ASK ME WATT by Nexans
(531) CFE: 26.04.05, 26.13.01, 27.05.10
(511) 38, 41
(732) NEXANS, 4 allée de l’Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR)
(151) 2021 05 21
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1610355
(540) SCHLOSS RAGGENDORF
(531) CFE: 07.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(511) 32, 33
(732) SCHLOSS RAGGENDORF Sekt-und Weinhandel GmbH,
Bahnstrasse 74, A-2242 Prottes (AT)
(151) 2021 04 23
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1610433
(540) LARQUE	
(511) 3, 4, 5, 18, 20, 21, 24, 25
(732) Zeal Concept, Inc.,
3540 Toringdon Way, Suite 200, Charlotte NC 28277 (US)
(151) 2021 03 31
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1610611
(540) Damon
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7, 9, 12
(732) Zhejiang DAMON Technology Co., Ltd,
Shangqiang Industrial Park, Daixi, Huzhou, Zhejiang (CN)
(151) 2021 04 20
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1610733
(540) TrinaStorage
(531) CFE: 27.05.01
(732) TRINA SOLAR Co., LTD,
No. 2 Trina Road, Trina PV Park, Xinbei,
Changzhou 213031 Jiangsu (CN)
(151) 2021 04 29
(441) 2021 09 20

(511) 9

(581) 2021 09 02

(111) 1611144
(540) Zayton
(511) 20
(732) Quanzhou Guanyu Electronic Commerce Co., Ltd.,
No. 88, Fanrong Road, Fuqiao Street, Licheng District,
Quanzhou City 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 07 19
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1611148
(540) CORK LOVERS
(531) CFE: 02.09.01, 27.03.02, 27.05.10, 29.01.12
(511) 19, 27
(732) AMORIM CORK FLOORING, S.A.,
RUA DO RIBEIRINHO, 202, SÃO PAIO DE OLEIROS,
P-4536-907 S. PAIO DE OLEIROS (PT)
(151) 2021 06 01
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02

(111) 1611260
(540) RION
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25
(732) RION SPORTS PRODUCTS CO.,LTD.,
No. 168 Chongrong Street, Detai Road,
Quanzhou Economic and Technological Development Zone,
Quanzhou City, 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 06 10
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1611338
(540) M
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.21, 29.01.12
(511) 35, 36, 39, 41, 42
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf (DE)
(151) 2021 05 07
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1611396
(540) OPEN SKY INTERNATIONAL
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 16, 41
(732) Eryan, 20 Avenue Alphonse de Neuville, F-92380 Garches (FR)
(151) 2021 02 12
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1611554
(540) JINDUN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 6
(732) ZHEJIANG JINDUN FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD.,
NO. 5 Chaoyang 3 Road, East 1 District, Hangzhou Bay Shangyu
Economic and Technological Development Area,
Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 01 28
(441) 2021 09 20
(581) 2021 09 02
(111) 1611589
(540) USEKA
(531) CFE: 26.11.09, 27.05.01
(511) 12
(732) YIWU YOUSIKAI IMPORT & EXPORT CO., LTD.,
Floor 3, Building 4, No. 17, Longgang Road, First Street,
Futian Street, Yiwu, Zhejiang (CN)
(151) 2021 07 07
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09
(111) 1611632
(540) Tori GLASS PRODUCTS
(531) CFE: 01.01.02, 26.15.25, 27.05.03
(511) 21
(732) Jiangsu Yuefeng Technology Co., Ltd,
North Beiyi Road, South Dongqi Street, Hongze County,
Huaian City, 223100 Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 05 26
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09
(111) 1611641
(540) FINIGARD
(511) 1, 2
(732) COVENTYA, 7 Rue du Commandant d’Estienne d’Orves,
F-92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE (FR)
(151) 2021 06 11
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09
(111) 1611674
(540) PORTAL PRO
(531) CFE: 04.05.05, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37, 45
(732) UAB „PortalPRO”, Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius (LT)
(151) 2021 03 25
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09
(111) 1611758
(540) DE’LONGHI ECODECALK
(511) 1, 3
(732) DE’ LONGHI APPLIANCES S.R.L.,
Via L. Seitz 47, I-31100 TREVISO (IT)
(151) 2021 07 05
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09
(111) 1611781
(540) KOREA WOK
(531) CFE: 11.03.05, 27.03.15, 27.05.01
(511) 11, 16, 21
(732) Oursson AG, Rue du Grand-Chêne 5, CH-1003 Lausanne (CH)
(151) 2021 04 20
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09
(111) 1611802
(540) T
(531) CFE: 24.01.15, 27.05.01
(511) 3, 9, 14, 18, 25, 35
(732) Tom Tailor GmbH, Garsteder Weg 14, 22453 Hamburg (DE)
(151) 2021 05 07
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09
(111) 1611840
(531) CFE: 26.03.01, 26.11.25, 26.13.25 (511) 28
(732) Liu, Chao, Room 666, No. 73 Futian Road,
Zhangcun Town, Huancui District, Weihai City,
264200 Shandong Province (CN)
(151) 2021 08 12
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09
(111) 1611938
(540) XENTER
(511) 9, 10, 42
(732) XENTER, INC., 10421 South Jordan Gateway,
Ste 600 South Jordan UT 84095 (US)
(151) 2020 12 11
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09
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(111) 1611976
(540) healtang
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 1
(732) JINAN SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING CO., LTD.,
Diao Zhen Industrial & Economic District,
Zhang Qiu 250204 Shan Dong Province (CN)
(151) 2021 06 21
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09

(111) 1613759
(540) LONGSPEED
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) ZHEJIANG ZHAOLONG INTERCONNECT TECHNOLOGY CO. LTD.,
Shilin Industrial Zone, Xinshi Town, Deqing County,
Huzhou City, 313200 Zhejiang (CN)
(151) 2021 06 30
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16

(111) 1611981
(540) HANVIET ẤM ÁP NHƯ LÒNG MẸ
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.04
(511) 9, 10, 20, 24, 35
(732) HAN VIET COMPANY LIMITED,
Km 14, 1A High Way, Ngoc Hoi Ward, Thanh Tri District,
Ha Noi City (VN)
(151) 2021 02 08
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09

(111) 1613775
(531) CFE: 28.03.00
(511) 24
(732) Anhui Shuangying Textile Co., Ltd,
South of Chengxin Road,
east of Donghongsigou and west of Hebang Textile,
Economic Development Zone, Lixin County,
Bozhou City, 230022 Anhui (CN)
(151) 2021 07 28
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16

(111) 1612052
(540) VIKO touchless
(531) CFE: 01.01.02, 26.01.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 9
(732) Panasonic Life Solutions Elektrik San. ve Tic. A. Ş.,
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44,
TR-34887 Sancaktepe, İstanbul (TR)
(151) 2021 04 28
(441) 2021 09 27
(581) 2021 09 09
(111) 1613207
(540) DAMING
(531) CFE: 27.05.01
(511) 10
(732) Jinan Daming Medical Technology Co., Ltd.,
Room 905, Building 1, Fortune One Plaza, No. 27566,
Jingshi Road, Huaiyin District, Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2021 07 12
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613210
(540) Vango
(531) CFE: 25.07.04, 26.15.01, 27.05.01
(511) 9
(732) Hangzhou Vango Technology Co.,Ltd.,
Room B4004, 4th Floor, Building #1 (North), No. 368 Liuhe Road,
Binjiang District, Hangzhou 310053 Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 06 28
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613214
(540) THE 1872 CLIPPER TEA CO. A HISTORICAL
BLEND OF TASTE & TEA
(531) CFE: 03.01.01, 18.03.02, 24.03.07, 27.01.01, 29.01.12
(511) 32
(732) NAVA 1872 PTE. LTD.,
14 KUNG CHONG ROAD, #05-01 LUM CHANG BUILDING
Singapore 159150 (SG)
(151) 2021 08 13
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613215
(540) Wangting
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.24, 28.03.00
(511) 7
(732) Suzhou Nanfang Lifting Equipment Co., Ltd.,
No. 3265, Changzhouyuan Road, Homestead Industrial Park,
Wangting Town, Xiangcheng District, Suzhou City,
Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 08 17
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613350
(540) ZEDIX
(732) Albaugh tovarna kemičnih izdelkov d.o.o.,
Grajski trg 21, SI-2327 Rače (SI)
(151) 2021 05 26
(441) 2021 10 04

(511) 5

(581) 2021 09 16

(111) 1613437
(540) JÖH
(531) CFE: 01.01.02, 04.05.21, 09.01.25, 27.05.08
(511) 3, 25
(732) Daniela Chassot, Alpenstrasse 20, CH-3084 Wabern (CH)
(151) 2021 04 12
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613463
(540) ScanSens
(531) CFE: 26.07.05, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 10, 42
(732) ScanSens GmbH, Leiserweg 26, 21079 Hamburg (DE)
(151) 2021 06 10
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613722
(540) KJ
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) Wuhan Kejia Machinery and Electrical Imp. & Exp. Co., Ltd.,
RM502, 5F, Block C, YongCheng Building, 50 JieFang Park Road,
JiangAn District, WuhanHubei (CN)
(151) 2021 06 11
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16

(111) 1613781
(540) FENGTECH
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) NINGBO FENGTECH MOTOR CO.,LTD.,
Shangshui Qi, Dongqiao, Haishu District, Ningbo City,
Zhejiang Provence (CN)
(151) 2021 08 25
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613791
(540) NOVAROLL
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 8, 16, 17, 21, 22, 23, 35
(732) „Limited liability company „Brands of New Day”,
Kudrinskoe sh., 2a, bldg. 5, fl. 3, Pushkino,
RU-141206 Moscow Oblast (RU)
(151) 2021 04 19
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613807
(540) TAM HANGERS
(531) CFE: 11.07.03, 27.05.08, 29.01.04
(511) 20, 21
(732) TAM PLASTİK VE KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
Kavaklı Mah. Deniz Aktaş Caddesi No: 32/1 Beylikdüzü, İstanbul (TR)
(151) 2020 12 29
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613815
(540) LIFE IN
(531) CFE: 05.03.13, 26.01.03, 27.05.01
(511) 3, 5, 35
(732) GRATİS İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Levent Mah. Yapı Kredi Plaza C Blok Cömert Sok 1C Kat.5,
Beşiktaş, İstanbul (TR)
(151) 2021 01 20
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613839
(540) GSD
(531) CFE: 27.05.22
(511) 9, 12, 18, 25, 28
(732) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. LTD.,
6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2, Singapore 068809 (SG)
(151) 2021 04 15
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613849
(540) i:Collections powered by Digitance & Nettle
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 35, 36, 38, 42
(732) Digitance, s. r. o., Krasovského 14, SK-851 01 Bratislava (SK)
(151) 2021 03 24
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613876
(540) Streetbees GO
(511) 9, 35, 38, 42
(732) Streetbees.com Limited, 10 Orange Street,
West End London WC2H 7DQ (GB)
(151) 2021 05 10
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613909
(540) HM HEATING TECHNOLOGY
(531) CFE: 26.04.05, 27.05.09, 29.01.13
(511) 11, 16, 35
(732) HM Heizkörper GmbH Heating Technology,
Wachstedter Straße 13, 37351 Dingelstädt (DE)
(151) 2021 06 08
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613912
(540) GALANT
(511) 11, 16, 35
(732) HM Heizkörper GmbH Heating Technology,
Wachstedter Straße 13, 37351 Dingelstädt (DE)
(151) 2021 06 08
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1613972
(540) FRIO
(511) 9, 35
(732) Imaging Brands, Inc.,
2202 East McDowell Rd., Suite 5, Phoenix AZ 85006 (US)
(151) 2021 07 13
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
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(111) 1614015
(540) SS Sergeevskie sladosti
(531) CFE: 25.01.09, 27.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(511) 30
(732) Andel Ltd.,
ul. Laso, 57, kv. 12, g. Blagoveshchensk G.O.
RU-675002, g. Blagoveshchensk, Amurskaya obl. (RU)
(151) 2021 07 16
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16
(111) 1614035
(540) GentleTreasures
(531) CFE: 27.05.01
(511) 28
(732) Jiangsu Guotai Bochuang Industrial Co., Ltd.,
A801, A901, A1001, No. 1 Binhe Road (Cathay Financial Plaza),
Yangshe Town, Zhangjiagang City, 215600 Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 08 19
(441) 2021 10 04
(581) 2021 09 16

(111) 1614071
(540) SIMPULS
(732) CONNECT GLOBAL FINANCE S.A.,
55-57 rue de Merl, L-2146 Luxembourg (LU)
(151) 2021 04 29
(441) 2021 10 04

(511) 9, 38, 42
(581) 2021 09 16
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE

Ogłoszenie Prezesa Urzędu Patentowego
o naborze na aplikację ekspercką
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Zgłoszeń
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:
• prowadzenie badania wstępnego oraz badania formalnoprawnego zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• przygotowywanie postanowień, projektów decyzji i prowadzenie korespondencji związanej z prowadzeniem badania
wstępnego oraz badania formalnoprawnego,
• przygotowywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do ogłaszania o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu
Patentowego.
Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne (dziedzina: mechanika i budowa maszyn),
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie (na poziomie dobrym).
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• dobra organizacja pracy własnej,
• umiejętność pracy w zespole,
• rzetelność, systematyczność i terminowość,
• orientacja na klienta/interesariusza,
• łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna),
• radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
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• oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub oświadczenie o poziomie
znajomości ww. języków,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia
uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie
przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/
wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
• w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2022 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DZ-WW” (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem maila rekrutacja@uprp.gov.pl
lub przez ePUAP lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu.
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00-9.00),
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej (np. zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych, pożyczki na cele mieszkaniowe),
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie
oraz pakietu opieki medycznej,
– dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
– dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe,
jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane
po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
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Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:
https://uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy,
że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym
i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub
wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji,
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie
z wybranymi osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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Lista rzeczników patentowych
(wpisy i skreślenia)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
1546

Foremski Lech Roman

Warszawa

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2022 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1 w związku
z art. 24 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944), skreślono z listy rzeczników
patentowych w poz. nr:
3034

Rózga Błażej

Łódż

