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A. WYNALAZKI
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wynalazków oznaczają:

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

–
–
–
–
–

(41)
(51)
(54)
(61)
(62)
(68)
(71)

–
–
–
–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –
(93) –
(94) –
(95) –
(97) –
(98) –

numer patentu, dodatkowego prawa ochronnego lub patentu europejskiego
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data wniesienia zgłoszenia
priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku
numer patentu głównego
numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj zgłaszającego
(kod kraju)
nazwisko i imię twórcy; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj twórcy (kod kraju)
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania lub siedziba oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
nazwisko i imię twórcy będącego jednocześnie uprawnionym; dodatkowo wskazana jest miejscowość zamieszkania oraz kraj
uprawnionego (kod kraju)
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz
wskazanie organu, który zezwolenie wydał
data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem
ochronnym
data i numer publikacji patentu europejskiego
data złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego

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

(A1) – Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
(B1) – Patent
(B3) – Patent dodatkowy do patentu
(T3) – Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
(T4) – Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
(T5) – Tłumaczenie patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie
(T6) – Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim

PATENTY
w)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 240 931 do nr 240 975)
część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 240934
(41) 2021 07 19
(51) A01K 51/00 (2006.01)
A01M 29/18 (2011.01)
A01K 47/06 (2006.01)
(21) 432575 (22)
2020 01 15
(72) SUROWIEC MARIAN, Katowice (PL); SUROWIEC TOMASZ,
Katowice (PL)

(73) SUROWIEC MARIAN, Katowice (PL)
(54) Ramka ultradźwiękowa do zastosowania w metodzie zwalczania warrozy w rodzinach pszczelich
(B1) (11) 240933
(41) 2020 11 16
(51) A01K 85/02 (2006.01)
A01K 85/00 (2006.01)
(21) 429841 (22)
2019 05 06
(72) WOJTYNA JACEK, Kamień (PL)
(73) WOJTYNA JACEK, Kamień (PL)
(54) Urządzenie wewnątrz przynęty do połowu ryb wykorzystujące
turbinę i układ mimośrodkowy do uzyskania ruchu falowego płetwy
imitacji ryby
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(B1) (11) 240958
(41) 2020 11 30
(51) A01N 37/06 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 429958 (22)
2019 05 17
(72) DEMCZUK ANNA, Wrocław (PL); GOŁĘBIOWSKA HANNA,
Wrocław (PL); KIELOCH RENATA, Wrocław (PL); SACAŁA ELŻBIETA,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie kwasu krotonowego do zwiększenia skuteczności
chwastobójczej herbicydu
(B1) (11) 240949
(41) 2019 01 02
(51) A47C 1/14 (2006.01)
A47C 4/40 (2006.01)
(21) 422086 (22)
2017 07 01
(72) ANDROSIUK MARIUSZ, Sopot (PL)
(73) ANDROSIUK MARIUSZ ANDERVISION-MARIUSZ ANDROSIUK,
Sopot (PL)
(54) Konstrukcja meblowa
(B1) (11) 240931
(41) 2021 09 06
(51) A61H 1/02 (2006.01)
A63B 22/04 (2006.01)
A63B 22/06 (2006.01)
A63B 22/18 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
(21) 433126 (22)
2020 03 03
(72) ROSOŁEK RAFAŁ, Warszawa (PL); PRASKI RADOSŁAW,
Grodzisk Mazowiecki (PL); SOBIESZEK AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do reedukacji chodu
(B1) (11) 240938
(41) 2022 01 24
(51) A61L 27/54 (2006.01)
B33Y 10/00 (2015.01)
B33Y 30/00 (2015.01)
B33Y 70/00 (2020.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 434765 (22)
2020 07 23
(72) NAWROTEK KATARZYNA, Byszewy (PL); TYLMAN MICHAŁ,
Bełchatów (PL); ZAWADZKI DAWID, Łódź (PL); MĄKIEWICZ
MARIUSZ, Koluszki (PL); OPARA BARTOSZ, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wprowadzania polimerowych mikrosfer z substancją aktywną do implantów medycznych, zwłaszcza
wytwarzanych metodą druku 3D
(B1) (11) 240973
(41) 2021 10 25
(51) A61N 2/00 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
(21) 433659 (22)
2020 04 24
(72) HAUSMAN SŁAWOMIR, Łódź (PL); JANUSZKIEWICZ ŁUKASZ,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Wzbudnik do stymulacji ucha polem magnetycznym
(B1) (11) 240940
(41) 2021 07 05
(51) B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/34 (2006.01)
B01D 71/36 (2006.01)
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B01D 71/48 (2006.01)
B01D 71/52 (2006.01)
B01D 71/50 (2006.01)
B01D 71/54 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 71/70 (2006.01)
A61L 33/12 (2006.01)
(21) 436115 (22)
2020 11 27
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL);
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Membrana z organicznego materiału o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób
jej otrzymywania
(B1) (11) 240941
(41) 2021 07 05
(51) B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/34 (2006.01)
B01D 71/36 (2006.01)
B01D 71/48 (2006.01)
B01D 71/52 (2006.01)
B01D 71/50 (2006.01)
B01D 71/54 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 71/70 (2006.01)
A61L 33/10 (2006.01)
(21) 436116 (22)
2020 11 27
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL);
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Membrana z organicznego materiału o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób
jej otrzymywania
(B1) (11) 240942
(41) 2021 07 05
(51) B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/34 (2006.01)
B01D 71/36 (2006.01)
B01D 71/48 (2006.01)
B01D 71/50 (2006.01)
B01D 71/52 (2006.01)
B01D 71/54 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 71/70 (2006.01)
A61L 33/10 (2006.01)
(21) 436117 (22)
2020 11 27
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL);

6

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Membrana z organicznego materiału o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób
jej otrzymywania
(B1) (11) 240943
(41) 2021 07 05
(51) B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/34 (2006.01)
B01D 71/36 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
A61L 33/10 (2006.01)
(21) 436121 (22)
2020 11 27
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL);
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania membrany z organicznego materiału
o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych
(B1) (11) 240944
(41) 2021 07 05
(51) B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/34 (2006.01)
B01D 71/36 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
A61L 33/10 (2006.01)
(21) 436122 (22)
2020 11 27
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL); SKOCZYŃSKI
SZYMON, Ruda Śląska (PL); TREJNOWSKA EWA, Opole (PL);
SZPIKOWSKA-SROKA BARBARA, Mysłowice (PL); POPCZYK
MAGDALENA, Oświęcim (PL); STANULA ARKADIUSZ, Żory (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI
W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania membrany z organicznego materiału
o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych
(B1) (11) 240954
(41) 2021 10 18
(51) B02C 25/00 (2006.01)
F02D 41/00 (2006.01)
(21) 433586 (22)
2020 04 17
(72) WARGUŁA ŁUKASZ, Poznań (PL); KUKLA MATEUSZ,
Stargard (PL); WIECZOREK BARTOSZ, Poznań (PL); KRAWIEC PIOTR,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ sterowania prędkością obrotową napędu rębaka do drewna z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym
(B1) (11) 240946
(41) 2022 01 31
(51) B21C 25/02 (2006.01)
(21) 434814 (22)
2020 07 27
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(72) LEŚNIAK DARIUSZ, Łapanów (PL); LIBURA WOJCIECH,
Kraków (PL); ZASADZIŃSKI JÓZEF, Kraków (PL); MADURA JACEK,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Matryca mostkowo-komorowa do wyciskania metali i stopów
(B1) (11) 240951
(41) 2019 04 08
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B32B 7/00 (2019.01)
B32B 7/04 (2019.01)
B32B 5/04 (2006.01)
B29C 48/00 (2019.01)
B65D 65/40 (2006.01)
(21) 423069 (22)
2017 10 04
(72) KNOR MAREK, Pruszków (PL); NOWICKI TADEUSZ,
Warszawa (PL); KĘDZIERSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Folia wielowarstwowa do zabezpieczania powierzchni i sposób
wytwarzania folii wielowarstwowej do zabezpieczania powierzchni
(B1) (11) 240968
(41) 2021 04 19
(51) B60N 2/005 (2006.01)
B60N 2/26 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
(21) 431492 (22)
2019 10 16
(72) SZYMAŃSKI MACIEJ, Swadzim (PL)
(73) SZYMAŃSKI MACIEJ, Swadzim (PL)
(54) Fotel pojazdu komunikacji zbiorowej
(B1) (11) 240967
(41) 2021 07 26
(51) B65G 1/00 (2006.01)
B65G 1/137 (2006.01)
(21) 432681 (22)
2020 01 23
(72) GDOWSKI TOMASZ, Kamionki (PL); DERBIN ŁUKASZ,
Skudzawy (PL); HOŁOWKO MICHAŁ, Świebodzin (PL);
TOMASZEWSKI TOMASZ, Poznań (PL); KUJATH MICHAŁ,
Poznań (PL)
(73) ALUTEC K&K POLSKA SŁAWOMIR JASKOWIAK, MICHAŁ
KUJATH SPÓŁKA JAWNA, Jasin (PL)
(54) Robot apteczny systemu magazynowania i dystrybucji leków
(B1) (11) 240965
(41) 2020 12 14
(51) B65G 15/08 (2006.01)
B65G 15/60 (2006.01)
(21) 430113 (22)
2019 05 31
(72) SŁUPIK ALEKSANDER, Ruda Śląska (PL)
(73) MAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mikołów (PL)
(54) Antyudarowy stół przesypowy
(B1) (11) 240935
(41) 2020 02 24
(51) C01B 21/082 (2006.01)
C23C 2/02 (2006.01)
C23C 24/00 (2006.01)
(21) 426656 (22)
2018 08 14
(72) PIETROWSKI MARIUSZ, Promnice (PL); ZIELIŃSKI MICHAŁ,
Koziegłowy (PL); ALWIN EMILIA, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Sposób syntezy azotku węgla o wysokiej powierzchni właściwej
(B1) (11) 240970
(41) 2020 01 27
(51) C01B 39/00 (2006.01)
C01B 33/46 (2006.01)
(21) 430401 (22)
2019 06 26
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(72) FRANUS WOJCIECH, Prawiedniki (PL); BIEŃ TOMASZ, Bolmin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); BIKO-SERWIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Nowiny (PL)
(54) Reaktor do syntezy zeolitów, zwłaszcza z popiołów lotnych
(B1) (11) 240969
(41) 2018 06 18
(51) C03C 3/097 (2006.01)
C03C 4/00 (2006.01)
A61L 27/10 (2006.01)
(21) 419752 (22)
2016 12 09
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogniowska (PL); PULIT-PROCIAK
JOLANTA, Kraków (PL); STAROŃ PAWEŁ, Kraków (PL); STAROŃ
ANITA, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania mikro lub nanocząstkowego szkła bioaktywnego
(B1) (11) 240932
(41) 2022 01 24
(51) C07D 253/10 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/53 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 434721 (22)
2020 07 17
(72) MOJZYCH MARIUSZ, Siedlce (PL); BERNAT ZOFIA, Lublin (PL);
BIELAWSKA ANNA, Jurowce (PL); BIELAWSKI KRZYSZTOF,
Jurowce (PL); SZYMANOWSKA ANNA, Szczuczyn (PL);
KOTWICA-MOJZYCH KATARZYNA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY
W BIAŁYMSTOKU, Białystok (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY
W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Nowe disulfonamidowe pochodne 5-anilino-1-fenylo-3-metylo-1H-pirazolo[4,3-e][1,2,4]-triazyny, o właściwościach przeciwnowotworowych, sposób ich syntezy, kompozycje farmaceutyczne
zawierające te pochodne oraz ich pierwsze zastosowanie medyczne
(B1) (11) 240960
(41) 2022 01 17
(51) C07D 311/32 (2006.01)
(21) 434616 (22)
2020 07 10
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Oksym 7,4’-di-O-heksylonaringeniny i sposób jego otrzymywania
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 240961
(41) 2022 01 17
C07D 311/32 (2006.01)
434617 (22)
2020 07 10
KOZŁOWSKA JOANNA, Wrocław (PL)
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
Oksym 7-O-heksylonaringeniny i sposób jego otrzymywania

(B1) (11) 240962
(41) 2022 01 17
(51) C07D 311/32 (2006.01)
(21) 434619 (22)
2020 07 10
(72) KOZŁOWSKA JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 7-O-Heksylonaringenina oraz 7,4’-di-O-heksylonaringenina
i sposób ich jednoczesnego otrzymywania
(B1) (11) 240955
(41) 2021 06 14
(51) C08L 95/00 (2006.01)
E01C 7/26 (2006.01)
(21) 436074 (22)
2020 11 25
(72) IWAŃSKI MAREK, Kielce (PL); CHOMICZ-KOWALSKA ANNA,
Kielce (PL); MACIEJEWSKI KRZYSZTOF, Kielce (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej mastyksowo grysowej (SMA) i mieszanka mineralno-asfaltowa mastyksowo
grysowa (SMA) do budowy nawierzchni drogowej
(B1) (11) 240937
(41) 2021 08 02
(51) C09B 1/02 (2006.01)
G01N 21/80 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
(21) 432755 (22)
2020 01 31
(72) SZADKOWSKI BOLESŁAW, Łódź (PL); MARZEC ANNA, Łódź (PL);
KUŚMIEREK MAŁGORZATA, Domaniewice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Organiczno-nieorganiczne indykatory zmian pH środowiska
(B1) (11) 240956
(41) 2020 10 19
(51) C09D 5/08 (2006.01)
C09D 133/00 (2006.01)
C09D 7/61 (2018.01)
(21) 429665 (22)
2019 04 16
(72) BOGDANOWICZ ZDZISŁAW, Warszawa (PL); KOPCZYŃSKI
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); MIERCZYK ZYGMUNT,
Warszawa (PL); NASIŁOWSKA BARBARA, Warszawa (PL); WOJUCKI
MICHAŁ, Warszawa (PL); GORZKOWI STANISŁAW, Pruszków (PL);
KOSTRZEWA KRYSTYNA, Warszawa (PL); BABUL TOMASZ,
Warszawa (PL); DJAS MAŁGORZATA, Warszawa (PL); LIPIŃSKA
LUDWIKA, Warszawa (PL); KOWIORSKI KRYSTIAN, Warszawa (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL); SIEĆ
BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ,
Warszawa (PL); SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI, Warszawa (PL)
(54) Lakier wodorozcieńczalny z dodatkiem tlenku grafenu o właściwościach antykorozyjnych
(B1) (11) 240939
(41) 2022 03 07
(51) C09D 5/32 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C09D 133/22 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
(21) 435130 (22)
2020 08 28
(72) PRZYBYLSKI JAROSŁAW, Warszawa (PL); KOZAKIEWICZ
JANUSZ, Warszawa (PL); SYLWESTRZAK KRYSTYNA,
Warszawa (PL); SARNA WITOLD, Warszawa (PL); TRZASKOWSKA
JOANNA, Warszawa (PL)
(73) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CHEMII
PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Ciekła kompozycja tworząca powłokę ekranującą pole elektromagnetyczne
(B1) (11) 240974
(41) 2020 08 24
(51) C12M 3/00 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12N 11/04 (2006.01)
(21) 429003 (22)
2019 02 21
(72) KOBUSZEWSKA ANNA, Grodzisk Mazowiecki (PL);
JASTRZĘBSKA ELŻBIETA, Warszawa (PL); KOŁODZIEJEK DOMINIK,
Antoniówka Świerżowska (PL); WOJASIŃSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL); ŻUKOWSKI KAMIL, Reszel (PL); BRZÓZKA
ZBIGNIEW, Warszawa (PL); CIACH TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Mikrosystem przepływowy zintegrowany z matami nanowłóknistymi do hodowli i badania regeneracji komórek
(B1) (11) 240936
(41) 2020 06 15
(51) C12N 15/70 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
(21) 427146 (22)
2018 12 09
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(72) SKOWRON PIOTR, Gdańsk (PL); ŻYLICZ-STACHULA
AGNIESZKA, Gdańsk (PL); ŻEBROWSKA JOANNA, Rumia (PL);
PALCZEWSKA-GROVES MAŁGORZATA, Gdańsk (PL); MACIEJEWSKA
NATALIA, Banino (PL); CZUPRYN ARTUR, Warszawa (PL); JANUS
ŁUKASZ, Poznań (PL); MUCHA PIOTR, Tczew (PL); PIKUŁA MICHAŁ,
Gdańsk (PL); PIOTROWSKI ARKADIUSZ, Różyny (PL); SACHADYN
PAWEŁ, Gdynia (PL); RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO SYLWIA,
Rotmanka (PL); SAWICKA JUSTYNA, Gdańsk (PL); DZIERŻYŃSKA
MARIA, Sopot (PL); KARPOWICZ PRZEMYSŁAW, Bartoszyce (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL); POLITECHNIKA
GDAŃSKA, Gdańsk (PL); GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,
Gdańsk (PL); INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM.
MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); SKOWRON PIOTR, Gdańsk (PL); JANUS ŁUKASZ,
Poznań (PL); PRO SCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Wektory powielająco-ekspresyjne
(B1) (11) 240959
(41) 2021 02 08
(51) C12P 7/22 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12N 9/18 (2006.01)
C12R 1/69 (2006.01)
(21) 430744 (22)
2019 07 29
(72) LEŚNIAREK ALEKSANDRA, Oleśnica (PL); GŁADKOWSKI
WITOLD, Wrocław (PL); CHOJNACKA ANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób kinetycznego rozdziału racemicznego (E)-4-fenylobut-3-en-2-oIu
(B1) (11) 240947
(41) 2020 08 10
(51) C12P 19/44 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 428746 (22)
2019 01 31
(72) ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); POPŁOŃSKI JAROSŁAW, Szklarska Poręba
(PL); MAZUR MARCELINA, Wrocław (PL); TRONINA TOMASZ,
Międzybórz (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL);
JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 5’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)2’-metoksyflawonu
(B1) (11) 240948
(41) 2020 08 10
(51) C12P 19/44 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 428758 (22)
2019 01 31
(72) ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 4’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)flawonu
(B1) (11) 240957
(41) 2020 08 10
(51) C12P 19/44 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 428764 (22)
2019 01 31
(72) ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL); KOSTRZEWA-SUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 2’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)flawonu
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(B1) (11) 240972
(41) 2019 07 01
(51) C21D 1/06 (2006.01)
C21D 7/00 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 423967 (22)
2017 12 20
(72) BUREK JAN, Rzeszów (PL); HUREY IHOR, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Narzędzie do kształtowania nanokrystalicznej utwardzonej
warstwy wierzchniej przedmiotu i sposób kształtowania nanokrystalicznej utwardzonej warstwy wierzchniej przedmiotu
(B1) (11) 240945
(41) 2020 05 18
(51) E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
F16B 1/00 (2006.01)
A63H 33/06 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
(21) 427704 (22)
2018 11 08
(72) WAJSS PAWEŁ, Szyce (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Budowlane złącze konstrukcyjne
(B1) (11) 240964
(41) 2020 01 27
(51) E04B 1/58 (2006.01)
E04B 2/76 (2006.01)
A47B 96/14 (2006.01)
(21) 426334 (22)
2018 07 14
(72) WIKA-CZARNOWSKI WOJCIECH, Zalasewo (PL); DZIĄG PIOTR,
Skierniewice (PL)
(73) DWD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Złącze śrubowe do kątowego łączenia kształtowników
(B1) (11) 240963
(41) 2019 03 11
(51) F16H 47/00 (2006.01)
F16H 47/07 (2006.01)
F16H 47/08 (2006.01)
(21) 422664 (22)
2017 08 28
(72) OLĘDZKI WIESŁAW JULIAN, Białystok (PL)
(73) OLĘDZKI WIESŁAW JULIAN, Białystok (PL)
(54) Dwudrożna przekładnia hydromechaniczna z krążeniem mocy
(B1) (11) 240952
(41) 2021 12 13
(51) F16K 31/02 (2006.01)
F16K 31/06 (2006.01)
F16K 11/087 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
(21) 438114 (22)
2021 06 09
(72) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL)
(73) DIBORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do sterowania przepływem wody
(B1) (11) 240975
(41) 2022 01 31
(51) G01J 1/02 (2006.01)
(21) 434833 (22)
2020 07 28
(72) CZYŻEWSKI DARIUSZ, Warszawa (PL); ŻAGAN WOJCIECH,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru natężenia oświetlenia na wirtualnej
płaszczyźnie
(B1) (11) 240953
(41) 2022 04 04
(51) G01N 15/08 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
(21) 438770 (22)
2021 08 19

Nr 27/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) ŚLĘZAK-PROCHAZKA IZABELLA, Strzyżowice (PL);
SKONIECZNA MAGDALENA, Gliwice (PL); KOGUT DARIA,
Bytom (PL); KAZEK-KĘSIK ALICJA, Dąbrowa Górnicza (PL);
KAŁUŻYŃSKI PIOTR, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób badania zdolności filtracyjnych materiałów masek
ochronnych
(B1) (11) 240971
(41) 2020 08 24
(51) G01P 5/12 (2006.01)
G01F 1/68 (2006.01)
(21) 428929 (22)
2019 02 15
(72) LIGĘZA PAWEŁ, Kraków (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Kraków (PL)
(54) Termoanemometryczny system pomiarowy
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 240950
(41) 2021 09 20
G08G 1/095 (2006.01)
433262 (22)
2020 03 16
DĄBROWSKI PIOTR, Głogów (PL)
DĄBROWSKI PIOTR, Głogów (PL)
Układ sterowania ruchem drogowym

(B1) (11) 240966
(41) 2020 08 24
(51) H02J 9/04 (2006.01)
H02J 3/08 (2006.01)
H02B 7/00 (2006.01)
H02J 3/44 (2006.01)
H02B 1/52 (2006.01)
(21) 431448 (22)
2019 10 11
(72) ZAWADZKI ANDRZEJ, Lublin (PL); KROKOWSKI ROBERT,
Majdan Krasieniński (PL); GUSTAW MARIUSZ, Lublin (PL); DURAK
SŁAWOMIR, Łuszczów Drugi (PL)
(73) PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin (PL)
(54) Mobilny system do bezprzerwowego zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcia SN i sposób bezprzerwowego zasilania
sieci średniego napięcia SN

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP
1

A01K 51/00 (2006.01)
A01K 47/06 (2006.01)
A01K 85/02 (2006.01)
A01K 85/00 (2006.01)
A01M 29/18 (2011.01)
A01N 37/06 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A47B 96/14 (2006.01)
A47C 1/14 (2006.01)
A47C 4/40 (2006.01)
A47F 5/10 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 31/53 (2006.01)

Nr
patentu
2

240934
240934*
240933
240933*
240934*
240958
240958*
240958*
240964*
240949
240949*
240945*
240931
240932*

Symbol
MKP
1

A61L 27/54 (2006.01)
A61L 33/12 (2006.01)
A61L 33/10 (2006.01)
A61L 33/10 (2006.01)
A61L 33/10 (2006.01)
A61L 33/10 (2006.01)
A61L 27/10 (2006.01)
A61N 2/00 (2006.01)
A61N 2/02 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A63B 22/04 (2006.01)
A63B 22/06 (2006.01)
A63B 22/18 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)

Nr
patentu
2

240938
240940*
240941*
240942*
240943*
240944*
240969*
240973
240973*
240932*
240931*
240931*
240931*
240931*

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

2

1

2

A63B 23/12 (2006.01)
A63H 33/06 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/34 (2006.01)
B01D 71/36 (2006.01)
B01D 71/48 (2006.01)
B01D 71/52 (2006.01)
B01D 71/50 (2006.01)
B01D 71/54 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 71/70 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/34 (2006.01)
B01D 71/36 (2006.01)
B01D 71/48 (2006.01)
B01D 71/52 (2006.01)
B01D 71/50 (2006.01)
B01D 71/54 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 71/70 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/26 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/34 (2006.01)
B01D 71/36 (2006.01)
B01D 71/48 (2006.01)
B01D 71/50 (2006.01)
B01D 71/52 (2006.01)
B01D 71/54 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 71/70 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/34 (2006.01)
B01D 71/36 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/04 (2006.01)
B01D 69/06 (2006.01)
B01D 71/32 (2006.01)
B01D 71/34 (2006.01)
B01D 71/36 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
B02C 25/00 (2006.01)
B21C 25/02 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B29C 48/00 (2019.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01)
B32B 7/00 (2019.01)
B32B 7/04 (2019.01)
B32B 5/04 (2006.01)
B33Y 10/00 (2015.01)
B33Y 30/00 (2015.01)
B33Y 70/00 (2020.01)
B60N 2/005 (2006.01)

240931*
240945*
240940
240940*
240940*
240940*
240940*
240940*
240940*
240940*
240940*
240940*
240940*
240940*
240941
240941*
240941*
240941*
240941*
240941*
240941*
240941*
240941*
240941*
240941*
240941*
240941*
240942
240942*
240942*
240942*
240942*
240942*
240942*
240942*
240942*
240942*
240942*
240942*
240942*
240943
240943*
240943*
240943*
240943*
240943*
240943*
240944
240944*
240944*
240944*
240944*
240944*
240944*
240954
240946
240972*
240951*
240951
240951*
240951*
240951*
240951*
240938*
240938*
240938*
240968

B60N 2/26 (2006.01)
B60N 2/68 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
B65G 1/137 (2006.01)
B65G 15/08 (2006.01)
B65G 15/60 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 21/082 (2006.01)
C01B 39/00 (2006.01)
C01B 33/46 (2006.01)
C03C 3/097 (2006.01)
C03C 4/00 (2006.01)
C07D 253/10 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C09B 1/02 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C09D 133/00 (2006.01)
C09D 7/61 (2018.01)
C09D 5/32 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 163/00 (2006.01)
C09D 133/22 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12N 11/04 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C12N 15/62 (2006.01)
C12N 9/18 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/69 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C21D 1/06 (2006.01)
C21D 7/00 (2006.01)
C23C 2/02 (2006.01)
C23C 24/00 (2006.01)
E01C 7/26 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04B 2/76 (2006.01)
F02D 41/00 (2006.01)
F16B 1/00 (2006.01)
F16H 47/00 (2006.01)
F16H 47/07 (2006.01)
F16H 47/08 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
F16K 31/06 (2006.01)
F16K 11/087 (2006.01)
G01F 1/68 (2006.01)

240968*
240968*
240951*
240967
240967*
240965
240965*
240938*
240972*
240935
240970
240970*
240969
240969*
240932
240932*
240960
240961
240962
240947*
240948*
240957*
240955
240939*
240937
240956
240956*
240956*
240939
240939*
240939*
240939*
240974
240974*
240974*
240936
240936*
240959*
240959
240959*
240959*
240947
240948
240957
240959*
240947*
240948*
240957*
240972
240972*
240935*
240935*
240955*
240952*
240945
240945*
240964
240964*
240954*
240945*
240963
240963*
240963*
240952
240952*
240952*
240971*

10

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

G01J 1/02 (2006.01)
G01N 21/80 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)
G01N 33/36 (2006.01)
G01P 5/12 (2006.01)

240975
240937*
240937*
240953
240953*
240971

1

2

G08G 1/095 (2006.01) 240950
H02B 7/00 (2006.01)
240966*
H02B 1/52 (2006.01)
240966*
H02J 9/04 (2006.01)
240966
H02J 3/08 (2006.01)
240966*
H02J 3/44 (2006.01)
240966*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

240931
240932
240933
240934
240935
240936
240937
240938
240939
240940
240941
240942
240943
240944
240945
240946
240947
240948
240949
240950
240951
240952
240953

A61H 1/02 (2006.01)
C07D 253/10 (2006.01)
A01K 85/02 (2006.01)
A01K 51/00 (2006.01)
C01B 21/082 (2006.01)
C12N 15/70 (2006.01)
C09B 1/02 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)
C09D 5/32 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
B21C 25/02 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
A47C 1/14 (2006.01)
G08G 1/095 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
G01N 15/08 (2006.01)

240954
240955
240956
240957
240958
240959
240960
240961
240962
240963
240964
240965
240966
240967
240968
240969
240970
240971
240972
240973
240974
240975

B02C 25/00 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C09D 5/08 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
A01N 37/06 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
C07D 311/32 (2006.01)
F16H 47/00 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
B65G 15/08 (2006.01)
H02J 9/04 (2006.01)
B65G 1/00 (2006.01)
B60N 2/005 (2006.01)
C03C 3/097 (2006.01)
C01B 39/00 (2006.01)
G01P 5/12 (2006.01)
C21D 1/06 (2006.01)
A61N 2/00 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
G01J 1/02 (2006.01)

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) 414549
(A1) (21) 415950
(A1) (21) 418445
(A1) (21) 419234
(A1) (21) 419827
(A1) (21) 420183
(A1) (21) 420524
(A1) (21) 420683
(A1) (21) 420757
(A1) (21) 420806
u)
(A1) (21) 420944
u)
(A1) (21) 422321
(A1) (21) 422397
(A1) (21) 422597
(A1) (21) 422766
(A1) (21) 423157
(A1) (21) 423167
(A1) (21) 423221

10/2017
16/2017
05/2018
10/2018
13/2018
15/2018
18/2018
19/2018
19/2018
20/2018
20/2018
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
09/2019
09/2019
09/2019

(A1) (21) 423367
(A1) (21) 423477
(A1) (21) 423498
(A1) (21) 423520
(A1) (21) 423688
(A1) (21) 424089
(A1) (21) 424580
(A1) (21) 424608
(A1) (21) 424658
(A1) (21) 424997
u)
(A1) (21) 425017
(A1) (21) 425404
(A1) (21) 425568
u)
(A1) (21) 425697
(A1) (21) 425776
(A1) (21) 425900
(A1) (21) 426183
(A1) (21) 426185

11/2019
11/2019
11/2019
12/2019
12/2019
14/2019
18/2019
18/2019
08/2019
20/2019
21/2019
23/2019
24/2019
25/2019
25/2019
26/2019
02/2020
02/2020

(A1) (21) 426319
u)
(A1) (21) 426550
(A1) (21) 426597
(A1) (21) 426958
(A1) (21) 426995
(A1) (21) 427161
(A1) (21) 427582
(A1) (21) 427648
(A1) (21) 427765
(A1) (21) 427959
(A1) (21) 428001
(A1) (21) 428020
(A1) (21) 428194
(A1) (21) 428384
(A1) (21) 428385
(A1) (21) 428719
(A1) (21) 428780
(A1) (21) 428807
(A1) (21) 428895
(A1) (21) 428903
(A1) (21) 428958
(A1) (21) 429086
(A1) (21) 429290
(A1) (21) 429294
(A1) (21) 429305
(A1) (21) 429354
(A1) (21) 429852
u)
(A1) (21) 429893
(A1) (21) 430196
(A1) (21) 430303
(A1) (21) 430308
(A1) (21) 430360

Nr 27/2022
02/2020
04/2020
04/2020
06/2020
07/2020
07/2020
10/2020
11/2020
11/2020
12/2020
12/2020
13/2020
14/2020
14/2020
14/2020
17/2020
17/2020
17/2020
02/2021
18/2020
18/2020
19/2020
20/2020
20/2020
20/2020
21/2020
26/2020
17/2020
03/2020
27/2020
27/2020
27/2020

(A1) (21) 430367
27/2020
(A1) (21) 430530
01/2021
(A1) (21) 430617
02/2021
(A1) (21) 430620
02/2021
(A1) (21) 430638
02/2021
(A1) (21) 430768
03/2021
(A1) (21) 430808
03/2021
(A1) (21) 430918
04/2021
(A1) (21) 431304
07/2021
(A1) (21) 431397
08/2021
(A1) (21) 431555
09/2021
(A1) (21) 431556
09/2021
(A1) (21) 431683
24/2020
(A1) (21) 431811
10/2021
(A1) (21) 431927
11/2021
(A1) (21) 432215
13/2021
(A1) (21) 432261
13/2021
(A1) (21) 432480
14/2021
(A1) (21) 432485
14/2021
u)
(A1) (21) 432586
23/2020
(A1) (21) 432718
18/2021
(A1) (21) 432819
19/2021
(A1) (21) 432902
20/2021
(A1) (21) 432941
21/2021
(A1) (21) 433018
22/2021
(A1) (21) 433150
23/2021
(A1) (21) 433308
26/2021
(A1) (21) 433372
27/2021
(A1) (21) 433384 (62) 423220
21/2020
(A1) (21) 435098
16/2021
(A1) (21) 436360
16/2021

u)

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) 413344
(A1) (21) 414377
(A1) (21) 414378
u)
(A1) (21) 419127
(A1) (21) 419437
(A1) (21) 428236

04/2017
09/2017
09/2017
09/2018
11/2018
14/2020

(A1) (21) 428946
(A1) (21) 429584
(A1) (21) 432177
(A1) (21) 432814
(A1) (21) 433283
(A1) (21) 436328

24/2019
22/2020
12/2021
19/2021
25/2021
16/2021

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(B1) (11) 195813
(B1) (11) 198936
(B1) (11) 199012
(B1) (11) 199644
(B1) (11) 200632
(B1) (11) 200958
(B1) (11) 201031

2020 12 10
2021 01 12
2021 01 10
2020 12 11
2020 12 21
2020 11 07
2020 12 11

Patent wygasł w całości.
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 27/2022
(B1) (11) 201231
(B1) (11) 201287
(B1) (11) 201358
(B1) (11) 201577
(B1) (11) 201739
(B1) (11) 202079
(B1) (11) 202332
(B1) (11) 202754
(B1) (11) 203129
(B1) (11) 203134
(B1) (11) 203750
(B1) (11) 203856
(B1) (11) 204175
(B1) (11) 204361
(B1) (11) 204408
(B1) (11) 205469
(B1) (11) 205767
(B1) (11) 207034
(B1) (11) 207113
(B1) (11) 207231
(B1) (11) 207378
(B1) (11) 207463
(B1) (11) 207540
(B1) (11) 207763
(B1) (11) 208285
(B1) (11) 208319
(B1) (11) 208989
(B1) (11) 209005
(B1) (11) 209353
(B1) (11) 209402
(B1) (11) 209542
(B1) (11) 209721
(B1) (11) 209932
(B1) (11) 210018
(B1) (11) 210023
(B1) (11) 210175
(B1) (11) 210279
(B1) (11) 210660
(B1) (11) 210674
(B1) (11) 210788
(B1) (11) 210794
(B1) (11) 210853
(B1) (11) 211048
(B1) (11) 211135
(B1) (11) 211421
(B1) (11) 211575
(B1) (11) 211688
(B1) (11) 211837
(B1) (11) 211844
(B1) (11) 212133
(B1) (11) 212244
(B1) (11) 212334
(B1) (11) 212337
(B1) (11) 212369
(B1) (11) 212489
(B1) (11) 212497
(B1) (11) 212557
(B1) (11) 212648
(B1) (11) 212892
(B1) (11) 213122
(B1) (11) 213158
(B1) (11) 213197
(B1) (11) 213366
(B1) (11) 213475
(B1) (11) 213502
(B1) (11) 213585
(B1) (11) 213685

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 12 12
2020 12 13
2020 12 07
2020 12 15
2020 12 11
2020 12 12
2020 12 12
2020 12 11
2020 12 19
2020 12 17
2020 12 18
2020 12 19
2020 12 01
2020 12 19
2020 12 07
2020 12 05
2020 12 20
2020 12 30
2021 01 22
2020 12 19
2021 01 23
2021 01 20
2020 11 14
2020 12 31
2021 01 22
2021 01 14
2021 01 27
2020 12 14
2020 12 20
2019 12 18
2020 12 19
2021 01 18
2020 12 05
2020 12 11
2020 10 22
2021 01 02
2020 12 13
2020 09 25
2020 12 29
2019 08 16
2020 08 20
2020 12 14
2021 01 22
2020 10 25
2020 12 21
2020 08 26
2020 09 03
2021 01 17
2020 12 02
2021 01 10
2020 12 18
2020 08 21
2020 12 18
2020 12 18
2021 01 22
2020 12 18
2020 12 18
2020 12 06
2021 01 22
2020 12 04
2020 09 29
2020 01 27
2020 02 21
2021 01 27
2020 12 17
2019 08 17
2021 01 14

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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(B1) (11) 213690
(B1) (11) 213899
(B1) (11) 213904
(B1) (11) 213917
(B1) (11) 213983
(B1) (11) 214239
(B1) (11) 214241
(B1) (11) 214454
(B1) (11) 214483
(B1) (11) 214615
(B1) (11) 214645
(B1) (11) 214682
(B1) (11) 214796
(B1) (11) 214833
(B1) (11) 214849
(B1) (11) 215145
(B1) (11) 215195
(B1) (11) 215371
(B1) (11) 215392
(B1) (11) 215456
(B1) (11) 215552
(B1) (11) 215584
(B1) (11) 215744
(B1) (11) 215864
(B1) (11) 215887
(B1) (11) 215915
(B1) (11) 216043
(B1) (11) 216048
(B1) (11) 216099
(B1) (11) 216251
(B1) (11) 216252
(B1) (11) 216514
(B1) (11) 216552
(B1) (11) 216625
(B1) (11) 216629
(B1) (11) 216696
(B1) (11) 217042
(B1) (11) 217055
(B1) (11) 217205
(B1) (11) 217212
(B1) (11) 217229
(B1) (11) 217267
(B1) (11) 217376
(B1) (11) 217377
(B1) (11) 217421
(B1) (11) 217445
(B1) (11) 217477
(B1) (11) 217488
(B1) (11) 217522
(B1) (11) 217554
(B1) (11) 217592
(B1) (11) 217948
(B1) (11) 218105
(B1) (11) 218133
(B1) (11) 218316
(B1) (11) 218361
(B1) (11) 218490
(B1) (11) 218555
(B1) (11) 218763
(B1) (11) 218849
(B1) (11) 219171
(B1) (11) 219269
(B1) (11) 219322
(B1) (11) 219530
(B1) (11) 219691
(B1) (11) 219714
(B1) (11) 219785
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2020 12 23
2020 08 21
2020 12 22
2020 12 22
2020 12 28
2021 01 13
2021 01 22
2020 12 22
2020 09 13
2020 12 22
2020 12 18
2021 01 15
2020 09 02
2020 12 23
2020 12 31
2019 08 17
2020 12 30
2020 02 20
2020 12 21
2020 07 04
2020 12 04
2020 10 04
2020 12 30
2019 07 14
2020 09 17
2020 12 21
2020 12 19
2020 12 19
2021 01 23
2020 12 15
2020 12 15
2018 12 24
2020 01 27
2020 12 16
2020 12 03
2020 12 24
2020 12 28
2020 12 11
2020 12 20
2021 01 23
2021 01 23
2020 12 13
2020 12 10
2020 12 20
2021 01 13
2020 09 09
2020 12 06
2020 12 21
2020 07 07
2020 12 29
2020 08 17
2021 01 29
2021 01 14
2020 12 28
2021 01 25
2020 03 01
2020 12 27
2020 12 30
2021 01 20
2021 01 25
2020 12 31
2020 12 18
2020 12 11
2021 01 16
2021 01 24
2020 12 05
2020 12 21

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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(B1) (11) 219816
(B1) (11) 219895
(B1) (11) 219901
(B1) (11) 220025
(B1) (11) 220161
(B1) (11) 220170
(B1) (11) 220329
(B1) (11) 220454
(B1) (11) 220580
(B1) (11) 220824
(B1) (11) 220987
(B1) (11) 221366
(B1) (11) 221372
(B1) (11) 221404
(B1) (11) 221578
(B1) (11) 221695
(B1) (11) 222268
(B1) (11) 222315
(B1) (11) 222538
(B1) (11) 223756
(B1) (11) 224080
(B1) (11) 224162
(B1) (11) 225044
(B1) (11) 227296
(B1) (11) 227951
(B1) (11) 227983
(B1) (11) 228060
(B1) (11) 228084
(B1) (11) 228088
(B1) (11) 228356
(B1) (11) 228382
(B1) (11) 228389
(B1) (11) 228415
(B1) (11) 228537
(B1) (11) 228540
(B1) (11) 228975
(B1) (11) 229021
(B1) (11) 229074
(B1) (11) 229325
(B1) (11) 229570
(B1) (11) 229585
(B1) (11) 229677
(B1) (11) 229708
(B1) (11) 229751
(B1) (11) 229759
(B1) (11) 229981
(B1) (11) 230102
(B1) (11) 230127
(B1) (11) 230196
(B1) (11) 230285
(B1) (11) 230412
(B1) (11) 230472
(B1) (11) 230478
(B1) (11) 230520
(B1) (11) 230521
(B1) (11) 230707
(B1) (11) 230708
(B1) (11) 230937
(B1) (11) 230966
(B1) (11) 231079
(B1) (11) 231116
(B1) (11) 231141
(B1) (11) 231150
(B1) (11) 231226
(B1) (11) 231281
(B1) (11) 231435
(B1) (11) 231443

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2021 01 16
2020 12 16
2021 01 11
2021 01 21
2020 12 08
2020 12 02
2020 12 06
2021 01 16
2020 12 30
2020 12 13
2020 12 30
2020 12 09
2020 12 09
2020 07 01
2021 03 12
2020 12 23
2021 01 18
2020 08 13
2021 01 04
2020 08 22
2021 01 29
2020 12 19
2021 01 11
2021 01 24
2021 01 24
2021 05 08
2020 03 27
2020 11 22
2020 01 21
2020 11 06
2019 12 31
2020 11 27
2019 12 14
2020 11 10
2019 11 16
2020 09 29
2020 11 25
2020 11 13
2020 11 16
2019 12 08
2020 10 22
2020 11 22
2019 12 05
2020 11 19
2020 11 16
2019 10 20
2020 11 26
2019 04 10
2020 11 14
2020 10 31
2021 01 25
2020 11 24
2020 01 18
2019 10 11
2019 10 21
2017 05 16
2020 10 31
2020 11 26
2020 10 31
2020 11 07
2020 11 10
2019 09 09
2019 09 02
2019 12 05
2020 11 14
2020 11 29
2020 11 14

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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(B1) (11) 231484
(B1) (11) 231784
(B1) (11) 231865
(B1) (11) 231880
(B1) (11) 231903
(B1) (11) 231915
(B1) (11) 231959
(B1) (11) 231978
(B1) (11) 232009
(B1) (11) 232016
(B1) (11) 232066
(B1) (11) 232164
(B1) (11) 232213
(B1) (11) 232254
(B1) (11) 232348
(B1) (11) 232351
(B1) (11) 232517
(B1) (11) 232553
(B1) (11) 232554
(B1) (11) 232751
(B1) (11) 232787
(B1) (11) 232826
(B1) (11) 232835
(B1) (11) 232842
(B1) (11) 233054
(B1) (11) 233071
(B1) (11) 233139
(B1) (11) 233191
(B1) (11) 233192
(B1) (11) 233193
(B1) (11) 233219
(B1) (11) 233346
(B1) (11) 233347
(B1) (11) 233374
(B1) (11) 233487
(B1) (11) 233488
(B1) (11) 233642
(B1) (11) 233825
(B1) (11) 233927
(B1) (11) 233928
(B1) (11) 233978
(B1) (11) 234013
(B1) (11) 234014
(B1) (11) 234015
(B1) (11) 234019
(B1) (11) 234051
(B1) (11) 234085
(B1) (11) 234086
(B1) (11) 234087
(B1) (11) 234088
(B1) (11) 234107
(B1) (11) 234216
(B1) (11) 234249
(B1) (11) 234250
(B1) (11) 234251
(B1) (11) 234255
(B1) (11) 234260
(B1) (11) 234319
(B1) (11) 234355
(B1) (11) 234357
(B1) (11) 234451
(B1) (11) 234509
(B1) (11) 234597
(B1) (11) 234604
(B1) (11) 234682
(B1) (11) 234816
(B1) (11) 234817

Nr 27/2022
2020 11 21
2020 11 22
2021 01 19
2020 11 29
2020 04 20
2020 11 05
2020 11 14
2020 11 05
2020 01 25
2020 07 21
2019 10 26
2020 11 26
2020 07 16
2020 04 27
2019 11 10
2020 10 31
2020 01 09
2019 11 18
2020 11 22
2020 08 12
2020 11 03
2020 01 04
2021 01 24
2020 11 19
2020 11 22
2020 11 30
2020 11 02
2020 11 14
2020 11 14
2020 11 14
2020 11 17
2020 11 02
2020 11 14
2020 01 31
2020 11 20
2020 11 20
2020 11 23
2020 11 20
2020 11 24
2020 11 30
2020 11 03
2020 11 22
2020 11 22
2020 11 22
2019 09 14
2019 12 14
2019 09 05
2019 09 09
2019 09 05
2019 09 05
2020 11 22
2020 11 14
2019 04 14
2019 04 25
2019 10 11
2020 11 16
2020 11 21
2019 09 27
2019 11 03
2020 11 09
2020 11 06
2019 05 17
2020 11 13
2016 03 06
2019 11 22
2016 12 16
2017 04 14

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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Nr 27/2022
(B1) (11) 234836
(B1) (11) 234874
(B1) (11) 234875
(B1) (11) 234876
(B1) (11) 234967
(B1) (11) 235238
(B1) (11) 235248
(B1) (11) 235249
(B1) (11) 235316
(B1) (11) 235341
(B1) (11) 235385
(B1) (11) 235461
(B1) (11) 235472
(B1) (11) 235480
(B1) (11) 235490
(B1) (11) 235504
(B1) (11) 235505
(B1) (11) 235516
(B1) (11) 235519
(B1) (11) 235608
(B1) (11) 235619
(B1) (11) 235711
(B1) (11) 235712
(B1) (11) 235720
(B1) (11) 235721
(B1) (11) 235729
(B1) (11) 235746
(B1) (11) 235755
(B1) (11) 235911
(B1) (11) 235938
(B1) (11) 235953
(B1) (11) 235956
(B1) (11) 236010
(B1) (11) 236011
(B1) (11) 236023
(B1) (11) 236034
(B1) (11) 236039
(B1) (11) 236550
(B1) (11) 236799
(B1) (11) 236800
(B1) (11) 236839
(B1) (11) 236840
(B1) (11) 236841
(B1) (11) 236842
(B1) (11) 236843
(B1) (11) 236844
(B1) (11) 236845
(B1) (11) 236846
(B1) (11) 236847
(B1) (11) 236848
(B1) (11) 237368

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019 03 02
2018 12 28
2019 09 22
2019 09 27
2019 11 14
2020 11 09
2020 11 24
2020 11 24
2020 11 07
2019 09 29
2020 11 21
2019 06 02
2019 07 22
2016 06 10
2019 04 04
2018 07 26
2018 03 25
2019 09 21
2019 11 16
2016 06 17
2017 06 16
2017 03 25
2018 12 07
2018 09 29
2020 01 03
2020 01 09
2020 10 26
2016 09 16
2016 08 01
2019 02 17
2019 02 19
2018 08 28
2017 06 10
2017 09 15
2018 04 28
2018 11 03
2019 01 19
2020 12 11
2018 08 06
2018 08 06
2020 03 29
2020 03 29
2020 03 29
2020 03 29
2020 03 29
2020 03 29
2020 03 29
2020 03 29
2020 03 29
2020 03 29
2020 05 10

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer dodatkowego prawa
ochronnego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających dodatkowe prawo ochronne oraz
sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – informacje o produkcie chronionym dodatkowym prawem ochronnym oraz o dotyczących go zezwoleniach na
wprowadzenie do obrotu
Rubryka C – okres trwania dodatkowego prawa ochronnego
Rubryka D – prawa ograniczające dodatkowe prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny dodatkowego prawa
ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące dodatkowego prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu dodatkowego prawa ochronnego
(11) 0338 2022 01 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Corteva
Agriscience LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

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)
(T6) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

23 01 2019
13 03 2013
24 08 2016
13 04 2022
09 03 2022
14 09 2016
23 03 2022
04 05 2022
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2278945
2279729
2281032
2281267
2282638
2282963
2287061
2304146
2389854
2390160
2392217
2392218

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 07 10
2020 07 04
2020 07 13
2020 07 24
2020 07 24
2020 07 16
2020 07 12
2020 07 04
2020 07 29
2020 07 17
2020 07 27
2020 07 25
2020 07 10
2020 07 12
2020 07 19
2020 07 16
2020 07 05
2020 07 16
2020 07 11
2020 07 17
2020 07 26
2020 07 31
2020 07 27
2020 07 18
2020 07 05
2020 04 09
2020 07 26
2020 05 08
2020 07 17
2020 07 17
2020 07 07
2020 07 07
2020 07 09
2020 04 27
2020 07 17
2020 07 17
2020 04 28
2020 07 31
2020 07 30
2020 07 31
2020 05 04
2020 05 15
2020 05 11
2020 05 12
2020 05 14
2020 05 02
2020 04 07
2020 04 17
2020 04 28
2020 05 08
2020 04 28
2020 05 11
2020 05 05
2020 05 09
2020 05 07
2020 05 01
2019 07 14
2020 04 08
2020 05 14
2020 05 14
2020 05 05
2020 04 28
2020 05 15
2020 05 24
2020 05 16
2020 06 25
2020 06 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.

(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)

2395743
2428561
2429686
2430583
2433595
2434877
2435590
2436414
2437700
2437991
2439680
2440346
2442672
2445818
2445858
2446437
2471765
2502644
2522903
2526930
2527081
2566814
2566917
2567040
2567105
2567137
2569508
2571506
2571679
2575711
2576416
2576507
2577071
2577906
2579839
2579854
2579859
2579994
2579995
2580077
2580226
2580322
2580374
2582526
2582527
2582556
2582869
2582873
2583046
2584983
2585041
2585352
2585365
2585498
2585508
2585788
2588015
2588101
2588286
2588288
2588336
2588609
2602871
2604285
2604286
2611750
2616250

15
2019 06 09
2020 05 24
2020 05 12
2019 05 11
2020 05 20
2020 05 21
2020 05 26
2020 05 18
2020 05 07
2020 05 26
2020 05 25
2020 05 19
2020 05 28
2020 05 07
2020 05 05
2020 05 26
2020 05 11
2020 05 18
2020 05 01
2020 05 26
2020 05 25
2020 05 05
2020 05 06
2020 05 06
2020 05 03
2020 05 04
2020 05 16
2020 05 20
2020 05 16
2020 06 07
2020 06 01
2020 06 06
2020 05 31
2020 05 31
2020 06 10
2020 06 09
2020 06 14
2020 06 06
2020 06 08
2020 06 06
2020 06 03
2020 06 09
2020 06 10
2020 06 18
2020 06 18
2020 06 08
2020 06 07
2020 06 14
2020 06 10
2020 06 24
2020 06 24
2020 06 08
2020 06 22
2020 06 22
2020 06 27
2020 06 22
2020 06 24
2020 06 28
2020 06 24
2020 06 30
2020 06 30
2020 06 27
2020 05 16
2020 05 03
2020 05 03
2020 05 24
2020 05 26

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

16
(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)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2620393
2628842
2659792
2660408
2662131
2662134
2662480
2666353
2666608
2666695
2699374
2699492
2699547
2699580
2699601
2700658
2701611
2701981
2703311
2703838
2704956
2705081
2705353
2707361
2708687
2709438
2709576
2709700
2709988
2710209
2710691
2712388
2712389
2712390
2713755
2713817
2713958
2713986
2714105
2714221
2714245
2714558
2714669
2714746
2714786
2714902
2714953
2715449
2715983
2720879
2720882
2720883
2722378
2723535
2733447
2749379
2749710
2753694
2781818
2789240
2789257
2789499
2789666
2789737
2789918
2792254
2792341

2020 05 07
2020 05 06
2020 05 02
2020 05 04
2020 05 07
2020 05 08
2020 05 11
2020 05 17
2020 05 25
2020 05 26
2020 04 18
2020 04 20
2020 04 17
2020 04 15
2020 04 20
2020 04 15
2020 04 26
2020 04 16
2020 04 26
2020 04 26
2020 04 26
2020 04 19
2020 04 12
2020 05 08
2019 09 13
2019 05 19
2020 05 16
2020 05 16
2020 05 07
2020 05 14
2020 05 16
2020 04 24
2020 05 11
2020 04 24
2020 05 29
2020 05 24
2020 05 22
2020 05 24
2020 05 29
2020 05 25
2020 05 23
2020 05 23
2020 05 22
2020 05 17
2020 05 25
2020 05 25
2020 05 07
2020 04 05
2020 05 22
2020 06 11
2020 06 01
2020 06 01
2020 06 10
2020 06 20
2020 04 29
2020 04 17
2020 04 14
2020 04 25
2020 03 17
2020 04 09
2020 04 03
2020 04 10
2020 04 04
2020 04 11
2020 04 08
2020 04 16
2020 04 15

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

2796282
2801302
2803311
2805796
2814763
2821218
2822420
2833887
2834144
2834151
2834938
2836304
2837672
2838512
2838977
2839071
2839085
2839445
2840892
2841271
2841438
2841676
2841757
2841885
2844659
2844690
2844797
2845251
2846780
2846927
2847066
2847251
2847307
2847516
2849708
2852250
2854479
2854480
2855444
2855445
2855463
2855642
2858911
2861479
2864181
2871142
2882634
2882836
2888160
2905283
2929790
2931004
2933028
2933103
2933236
2933507
2933653
2937537
2937677
2949513
2952391
2960215
2962997
2975440
3122657
3122658
3122715

Nr 27/2022
2020 04 25
2020 04 14
2020 04 09
2020 01 16
2020 02 13
2020 04 16
2020 03 11
2020 04 05
2020 04 03
2020 04 03
2020 04 03
2020 04 12
2020 04 09
2020 04 16
2020 04 18
2020 04 05
2020 04 16
2020 04 12
2020 02 20
2020 04 24
2020 04 26
2020 04 24
2020 04 02
2020 04 18
2020 04 06
2020 04 05
2020 04 11
2020 04 30
2020 04 30
2020 04 25
2020 04 12
2020 04 26
2020 04 24
2020 04 30
2020 04 25
2020 04 24
2020 04 24
2020 04 24
2020 04 25
2020 04 26
2020 04 16
2020 04 29
2020 04 29
2020 04 11
2020 04 23
2020 04 16
2020 04 17
2020 04 19
2020 04 24
2020 04 11
2020 04 09
2020 04 08
2020 04 09
2020 04 14
2020 04 15
2020 04 16
2020 04 16
2020 04 23
2020 04 25
2020 04 17
2020 04 17
2020 04 26
2020 04 01
2020 04 30
2020 02 18
2020 03 20
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.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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 27/2022
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

3126402
3128868
3129540
3129716
3133726
3137406
3137567

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 03 27
2020 03 26
2020 03 25
2020 03 26
2019 08 18
2020 03 10
2020 03 30

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz
gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy;
BioNTech SE, Mainz, Niemcy
(11) 2685829 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

(11) 2782914 A. Wykreślono: Adverio Pharma GmbH,
Schönefeld, Niemcy Wpisano: Adverio Pharma GmbH, Leverkusen,
Niemcy

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.

(11) 2918593 A. Wykreślono: Shanghai Ri Xin Biotechnology
Co., Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: SHANGHAI RAISING PHARMACEUTICAL CO., LTD., Shanghai, Chiny

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) 1913071 A. Wykreślono: KRATON Polymers Research
B.V., Amsterdam, Holandia Wpisano: Kraton Polymers SPV EU B.V.,
Amsterdam, Holandia
(11) 1913071 A. Wykreślono: Kraton Polymers SPV EU B.V.,
Amsterdam, Holandia Wpisano: Cariflex Netherlands B.V., Amsterdam, Holandia
(11) 1913071 A. Wykreślono: Cariflex Netherlands B.V., Amsterdam, Holandia Wpisano: Cariflex Pte. Ltd., Singapur, Singapur
(11) 2074411 A. Wykreślono: Microwave Vision, Villebon Sur
Yvette, Francja Wpisano: Microwave Vision, Villejust, Francja
(11) 2069680 A. Wykreślono: REBERNIK, Matthias, Graz, Austria Wpisano: Cryoshelter GmbH, Dobl-Zwaring, Austria
(11) 2405835 A. Wykreślono: Vexim, Balma, Francja Wpisano: Stryker European Operations Limited, Carrigtwohill, Irlandia
(11) 2319932 A. Wykreślono: Dow AgroSciences, LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2386645 A. Wykreślono: Bioleaders Corporation, Daejeon, Korea Południowa; Kookmin University Industry-Academic
Cooperation Foundation, Seoul, Korea Południowa Wpisano: Bioleaders Corporation, Yongin, Korea Południowa
(11) 2461678 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2561117 A. Wykreślono: Pegastech, Orsay, Francja Wpisano: Pegastech, Gif-sur-Yvette, Francja
(11) 2561117 A. Wykreślono: Pegastech, Gif-sur-Yvette,
Francja Wpisano: ATOTECH DEUTSCHLAND GmbH, Berlin, Niemcy
(11) 2693967 A. Wykreślono: Vexim, Balma, Francja Wpisano: Stryker European Operations Limited, Carrigtwohill, Irlandia
(11) 2514314 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2610344 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2714071 A. Wykreślono: BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy; TRON - Translationale Onkologie an der

(11) 2604608 A. Wykreślono: Adverio Pharma GmbH,
Schönefeld, Niemcy Wpisano: Adverio Pharma GmbH, Leverkusen,
Niemcy
(11) 2830593 A. Wykreślono: BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy; TRON - Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz
gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy;
BioNTech SE, Mainz, Niemcy
(11) 2733142 A. Wykreślono: Adverio Pharma GmbH,
Schönefeld, Niemcy Wpisano: Adverio Pharma GmbH, Leverkusen,
Niemcy
(11) 2998305 A. Wykreślono: Shanghai Ri Xin Biotechnology
Co. Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: SHANGHAI RAISING PHARMACEUTICAL CO., LTD., Shanghai, Chiny
(11) 3035799 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3054774 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2896617 A. Wykreślono: Adverio Pharma GmbH,
Schönefeld, Niemcy Wpisano: Adverio Pharma GmbH, Leverkusen,
Niemcy
(11) 3099307 A. Wykreślono: Chord Therapeutics S.a.r.l.,
Plan-les-Ouates, Szwajcaria Wpisano: Chord Therapeutics SA, Genewa, Szwajcaria
(11) 3126539 A. Wykreślono: Primetals Technologies Austria
GmbH, Linz, Austria Wpisano: CLECIM SAS, Savigneux, Francja
(11) 3104814 A. Wykreślono: Gyroscope Therapeutics Limited, Stevenage, Wielka Brytania Wpisano: Gyroscope Therapeutics
Limited, Londyn, Wielka Brytania
(11) 3127367 A. Wykreślono: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), Stockholm, Szwecja Wpisano: Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, Dongguan, Chiny
(11) 3154345 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3234197 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3050568 A. Wykreślono: JDS Therapeutics, LLC, Harrison, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Nutrition 21, LLC, Harrison, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3072507 A. Wykreślono: Shire ViroPharma LLC, Lexington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Takeda Pharmaceutical
Company Limited, Osaka, Japonia
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(11) 3336196 A. Wykreślono: Strube Research GmbH & Co.
KG, Söllingen, Niemcy Wpisano: Ramdohr Henning, Hollern-Twielenfleth, Niemcy
(11) 3249067 A. Wykreślono: Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: NIPPON STEEL
Stainless Steel Corporation, Tokyo, Japonia
(11) 3352981 A. Wykreślono: DS Smith Packaging Ltd, London, Wielka Brytania Wpisano: BHS Corrugated Maschinen- und
Anlagenbau GmbH, Weiherhammer, Niemcy
(11) 3276029 A. Wykreślono: Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation, Tokyo, Japonia Wpisano: NIPPON STEEL
Stainless Steel Corporation, Tokyo, Japonia
(11) 3337902 A. Wykreślono: BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy; TRON - Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz
gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy;
BioNTech SE, Mainz, Niemcy
(11) 3371490 A. Wykreślono: Grøtte, Camilla, Trondheim,
Norwegia Wpisano: Ursus Invest AS, Trondheim, Norwegia
(11) 3439621 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., Rotterdam, Holandia Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia
(11) 3445744 A. Wykreślono: Vivoryon Therapeutics AG,
Halle, Niemcy Wpisano: Vivoryon Therapeutics N.V., Halle/Saale,
Niemcy
(11) 3485205 A. Wykreślono: Viessmann Werke GmbH & Co.
KG, Allendorf, Niemcy Wpisano: Viessmann Refrigeration Solutions
GmbH, Allendorf, Niemcy
(11) 3495352 A. Wykreślono: Crystal Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., Suzhou, Chiny Wpisano: Bayer Consumer Care AG,
Bazylea, Szwajcaria
(11) 3427723 A. Wykreślono: BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH, Mainz, Niemcy; TRON - Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz
gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy Wpisano: TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH, Mainz, Niemcy;
BioNTech SE, Mainz, Niemcy
(11) 3607677 A. Wykreślono: Stage Tec Entwicklungsgesellschaft Für professionelle Audiotechnik mbH, Berlin, Niemcy Wpisano: STAGETEC GmbH, Berlin, Niemcy
(11) 3557110 A. Wykreślono: German Pipe Industrie- und
Fernwärmetechnik GmbH, Nordhausen, Niemcy Wpisano: BRUGG
Rohrsystem AG, Kleindöttingen, Szwajcaria
(11) 3611137 A. Wykreślono: EMHART GLASS, Steinhausen,
Szwajcaria Wpisano: Emhart Glass S.A., Steinhausen, Szwajcaria
(11) 3678268 A. Wykreślono: Otto Schimscha Metallbau
GmbH, Ravenstein-Erlenbach, Niemcy Wpisano: Schimscha GmbH,
Ravenstein, Niemcy
(T3) 3432971 C. RAINER SCHUSTER, Wipperfürth, Niemcy;Mark Weinstock,Helmenzen, Niemcy Christian Wegener, Nümbrecht, Niemcy

Nr 27/2022

OGŁOSZENIA
SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 3831992 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (72) Twórcami wynalazku są: JOHANNES JOACHIM HEINEN, Köln, DE; DEBORA SOLER
RODRÍGUEZ, Castellbell y Vilar, ES; VINCENÇ CAMPS ROCA, Castellbell y Vilar, ES; powinno być: JOHANNES JOACHIM HEINEN, Köln,
DE; DEBORA SOLER RODRÍGUEZ, Castellbell i el Vilar, ES; VINCENÇ
CAMPS ROCA, Castellbell i el Vilar, ES;

OŚWIADCZENIA
O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
PATENTY EUROPEJSKIE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał)
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego z adresem.
(T3) (11) 3428544 (22) 2018 06 26
(54) Urządzenie do gotowania
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy

12/2022

(-)

2022 04 12

(T3) (11) 3473156 (22) 2018 08 03
(54) Zmywarka do naczyń
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy

26/2022

(-)

2022 06 20

Nr 27/2022
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 619 do nr 72 625)

(Y1) (11) 72623
(41) 2021 12 06
(51) A01B 29/04 (2006.01)
A01D 34/42 (2006.01)
A01F 29/02 (2006.01)
(21) 129259
(22) 2020 06 02
(72) SZYMANEK MARIUSZ, Lublin (PL); TANAŚ WOJCIECH,
Popkowice (PL); BATYRA HENRYK, Lublin (PL); BATYRA TOMASZ,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL);
BATYRA HENRYK MASZYNY ROLNICZE, Lublin (PL)
(54) Wał tnący
(Y1) (11) 72624
(41) 2021 12 06
(51) A01B 29/04 (2006.01)
A01D 34/42 (2006.01)
A01F 29/02 (2006.01)
(21) 129260
(22) 2020 06 02
(72) SZYMANEK MARIUSZ, Lublin (PL); TANAŚ WOJCIECH,
Popkowice (PL); BATYRA HENRYK, Lublin (PL); BATYRA TOMASZ,
Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL);
BATYRA HENRYK MASZYNY ROLNICZE, Lublin (PL)
(54) Wał tnący

(Y1) (11) 72625
(41) 2022 01 03
(51) A01K 51/00 (2006.01)
A01K 55/00 (2006.01)
(21) 129333
(22) 2020 07 01
(72) LIPIŃSKI ZBIGNIEW, Olsztyn (PL)
(73) LIPIŃSKI ZBIGNIEW, Olsztyn (PL)
(54) Sublimator kwasu szczawiowego dla pszczół
(Y1) (11) 72621
(41) 2021 11 02
(51) A47L 13/59 (2006.01)
(21) 129152
(22) 2020 04 29
(72) SANOCKI TADEUSZ, Jedlicze (PL); SANOCKI MAREK,
Krosno (PL); SANOCKA-ZAJDEL AGNIESZKA, Krosno (PL); LISKIEWICZ
MAREK, Kraków (PL); MATUSIK GRZEGORZ, Jaworzno (PL)
(73) SPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Krosno (PL)
(54) Prasa doczołowa do usuwania nadmiaru płynu z mopa
(Y1) (11) 72622
(41) 2021 10 25
(51) B65D 85/68 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
(21) 129994
(22) 2021 04 20
(30) 34317
2020 04 21
CZ
(72) DOLEŽAL ROMAN, Zeleneč (CZ)
(73) PILOUS spol. s r.o., Praga (CZ)
(54) Wykrój opakowania przemysłowego
(Y1) (11) 72620
(41) 2022 03 14
(51) C12G 1/06 (2019.01)
C12G 1/09 (2006.01)
C12L 11/00 (2006.01)
B01F 11/00 (2006.01)
(21) 129465
(22) 2020 09 10
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(72) GWAŁT MARIUSZ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL)
(73) ELKOM TRADE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do klarowania wina musującego zwłaszcza szampana
(Y1) (11) 72619
(41) 2022 01 31
(51) F25B 30/02 (2006.01)
(21) 129373
(22) 2020 07 27
(72) KOSTRZEWA PAWEŁ, Giżycko (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE
KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA, Giżycko (PL)
(54) Napowietrzna pompa ciepła

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) 123847
(U1) (21) 127483
(U1) (21) 127768

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

A01B 29/04 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
A01D 34/42 (2006.01)
A01D 34/42 (2006.01)
A01F 29/02 (2006.01)
A01F 29/02 (2006.01)
A01K 51/00 (2006.01)
A01K 55/00 (2006.01)

72623
72624
72623*
72624*
72623*
72624*
72625
72625*

A47L 13/59 (2006.01)
B01F 11/00 (2006.01)
B65D 85/68 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
C12G 1/06 (2019.01)
C12G 1/09 (2006.01)
C12L 11/00 (2006.01)
F25B 30/02 (2006.01)

72621
72620*
72622
72622*
72620
72620*
72620*
72619

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

72619
72620
72621
72622

F25B 30/02 (2006.01)
C12G 1/06 (2019.01)
A47L 13/59 (2006.01)
B65D 85/68 (2006.01)

72623
72624
72625

A01B 29/04 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
A01K 51/00 (2006.01)
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18/2016
03/2020
10/2020

(U1) (21) 128005
(U1) (21) 128215

25/2019
22/2020

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) 124026
(U1) (21) 125676
(U1) (21) 127371

23/2016
09/2018
08/2019

(U1) (21) 128012
(U1) (21) 128370

17/2020
27/2020
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
UDZIELONE PRAWA
(od nr 28 030 do nr 28 041)

(51) 06-01
(11) 28032
(22) 2022 03 16
(21) 30634
(73) ZADROGA ADAM 1. ASPRO MEBLE 2. OLIMP APARTMENTS,
Głogno (PL)
(72) ZADROGA ADAM
(54) Pufy [siedzenia]
(55)

(51) 06-09
(11) 28030
(22) 2022 03 24
(21) 30685
(73) WYSOCZAŃSKA AGNIESZKA, IMIOŁCZYK BARBARA,
IMIOŁCZYK-CZURCZAK KAROLINA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DOMAREX SPÓŁKA
CYWILNA, Częstochowa (PL)
(72) IMIOŁCZYK BARBARA
(54) Poduszka
(55)

(51) 06-09
(11) 28031
(22) 2022 03 24
(21) 30686
(73) WYSOCZAŃSKA AGNIESZKA, IMIOŁCZYK BARBARA,
IMIOŁCZYK-CZURCZAK KAROLINA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DOMAREX SPÓŁKA
CYWILNA, Częstochowa (PL)
(72) IMIOŁCZYK BARBARA
(54) Poduszka
(55)

(51) 23-03
(11) 28033
(22) 2022 03 30
(21) 30698
(73) FYDA ANDRZEJ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
INS TERM, Jankowa (PL)
(72) FYDA ANDRZEJ
(54) Grzejniki
(55)

22
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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26-03
(11) 28034
(22) 2022 03 15
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
GRABA MARCIN, HORIELOVA MARYNA
Lampa

06-01
(11) 28035
(22) 2022 03 15
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
GRABA MARCIN, KUDROŃ KLAUDIA
Kanapa

(21) 30628

(21) 30629

32-00
(11) 28036
(22) 2022 03 17
TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
DERIGLASOFF MAŁGORZATA
Logo

(21) 30640

(51) 01-01
(11) 28037
(22) 2021 03 02
(73) PŁOWENS MARTIN, Opatówko (PL)

(21) 29444

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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(72) PŁOWENS MARTIN
(54) Chrupka kukurydziana
(55)

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

02-02
(11) 28038
(22) 2022 03 15
(21) 30631
ROSZAK ELŻBIETA ELIZABETH COLLECTION, Poznań (PL)
ROSZAK ELŻBIETA
Sukienka

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

02-02
(11) 28039
(22) 2022 03 15
(21) 30632
ROSZAK ELŻBIETA ELIZABETH COLLECTION, Poznań (PL)
ROSZAK ELŻBIETA
Sukienka

Nr 27/2022
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06-06
(11) 28040
(22) 2022 01 18
WOLIŃSKI PIOTR, Janówka (PL)
WOLIŃSKI PIOTR
Pomocnik kuchenny dla dzieci

(21) 30462

23
UNIEWAŻNIENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa z rejestracji oraz zakres unieważnienia.
(11) 16162 Prawo unieważniono w całości.
(11) 25681 Prawo unieważniono w całości.

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.

(51) 11-02
(11) 28041
(22) 2022 06 15
(73) KULCZYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(72) KULCZYCKI ADRIAN
(54) Krzyże
(55)

(21) 30899

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) 16162 A. Wykreślono: Marta Werońska, Warszawa, Polska
Wpisano: PRO-AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tłuszcz, Polska 384257589
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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 352 341 do nr 352 520)

(111) 352341
(220) 2021 11 16
(210) 536585
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) EKSPERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EKSPERTIS
(540)

(591) granatowy, czerwony
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa części budynków, Budowa
fundamentów budynków, Budowa budynków instytucjonalnych,
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa budynków edukacyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa galerii,
Budowa sklepów, Budowa szpitali, Budowa dróg, Budowa ganków,
Budowa ścian, Budowa mostów, Budowa budynków na zamówienie,
Konserwacja budynków, Naprawa budynków, Restauracja budynków, Odnawianie budynków, Renowacja budynków, Remontowanie

budynków, Konstrukcja budynków, Zbrojenie budynków, Czyszczenie budynków, Izolowanie budynków, Malowanie budynków, Rozbiórka budynków, Wciąganie budynków i budowli, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa budynków służby zdrowia,
Budowanie nieruchomości, Usługi budowlane, Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Zarządzanie projektem budowy, Usługi zarządzania budową, Wyrównywanie terenu
budowy, Nadzorowanie konstruowania budynków, Instalowanie
wyposażenia budynków, Izolowanie budynków gotowych, Naprawcze roboty budowlane, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem
sprzętu budowlanego, Wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Wynajem narzędzi budowlanych, Budownictwo
wodno-lądowe, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Udzielanie
informacji budowlanych, Przygotowanie terenu [budownictwo], Budowa domów na zamówienie, Instalacja rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej
[w trakcie prac budowlanych], Konserwacja i naprawa budynków,
Nadzór budowlany na miejscu, Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Nadzór nad wyburzaniem budynków, Nadzór nad renowacją budynków, Montaż instalacji na placach budowy, Usługi generalnych
wykonawców budowlanych, Usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Informacja
o naprawach, Remont nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, 42
Analiza materiałów, Analizy toksyczności, Analizy biologiczne, Analizy chemiczne, Analizy laboratoryjne, Analizy komputerowe, Analiza
metalurgiczna, Analiza naukowa, Analiza biochemiczna, Analizy wykonalności projektu, Usługi analizy technologicznej, Analiza sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza powłok polimerowych, Analizy
naukowe wspomagane komputerowo, Badania i analizy naukowe,
Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Przygotowywanie
badań dotyczących analizy projektu, Analiza projektu produktu,
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Analiza opracowywania produktu, Analiza zachowania konstrukcji budynków, Testowanie i analiza materiałów, Analiza powietrza
w środowisku budowlanym, Analiza zachowania struktury materiałów budowlanych, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Usługi
inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, Usługi w zakresie analizy
danych technicznych, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów
komputerowych, Usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji,
Pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, Studia wykonalności
w zakresie analiz materiałów, Usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów,
Usługi w zakresie analizy przemysłowej, Analiza i ocena dotycząca
projektowania produktów, Analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, Testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Testowanie, analiza i ocena usług osób
trzecich do celów certyfikacji, Testowanie, analiza i ocena towarów
osób trzecich do celów certyfikacji, Kontrola kosztów budowy, Planowanie budowy nieruchomości, Inspekcja budowlana [oględziny],
Opracowywanie projektów budowlanych, Projektowanie budowlane, Projektowanie konstrukcji, Monitorowanie konstrukcji budowlanych, Badania dotyczące maszyn budowlanych, Badania w dziedzinie budownictwa, Badania dotyczące technologii budowy maszyn,
Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, Sporządzanie planów
budowlanych obiektów rekreacyjnych, Usługi badawcze związane
z budownictwem, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Usługi doradztwa technologicznego w zakresie
analiz budowy maszyn, Usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, Ekspertyzy w zakresie
technologii, Doradztwo eksperckie dotyczące technologii, Usługi
w zakresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Usługi doradztwa technologicznego, Usługi
doradztwa informatycznego, Doradztwo techniczne, Doradztwo
projektowe, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Usługi w zakresie doradztwa komputerowego, Doradztwo w zakresie projektów
technologicznych, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, Opracowanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, Badania technologiczne
związane z przemysłem budowlanym, Kontrola jakości materiałów
budowlanych, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
Przegląd wadliwych konstrukcji, Usługi w zakresie przeglądów technicznych, Ocena jakości, Usługi oceny pomiarów, Oceny techniczne
związane z projektowaniem, Testowanie i ocena materiałów, Doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące oceny zniszczeń, Oceny
w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów, Oceny w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, Ocena i badanie
nieruchomości pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych.

(111) 352342
(220) 2021 11 16
(210) 536589
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) EKSPERTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ekspertis
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa części budynków, Budowa
fundamentów budynków, Budowa budynków instytucjonalnych,
Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa budynków edukacyjnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa galerii,
Budowa sklepów, Budowa szpitali, Budowa dróg, Budowa ganków,
Budowa ścian, Budowa mostów, Budowa budynków na zamówienie,
Konserwacja budynków, Naprawa budynków, Restauracja budynków, Odnawianie budynków, Renowacja budynków, Remontowanie
budynków, Konstrukcja budynków, Zbrojenie budynków, Czyszczenie budynków, Izolowanie budynków, Malowanie budynków, Rozbiórka budynków, Wciąganie budynków i budowli, Budowa prywatnych budynków mieszkalnych, Budowa budynków służby zdrowia,
Budowanie nieruchomości, Usługi budowlane, Konsultacje budowlane, Nadzór budowlany, Informacja budowlana, Zarządzanie projektem budowy, Usługi zarządzania budową, Wyrównywanie terenu
budowy, Nadzorowanie konstruowania budynków, Instalowanie
wyposażenia budynków, Izolowanie budynków gotowych, Naprawcze roboty budowlane, Doradztwo dotyczące budownictwa mieszkalnego i budynków, Usługi doradztwa budowlanego, Wynajem
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sprzętu budowlanego, Wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych, Wynajem narzędzi budowlanych, Budownictwo
wodno-lądowe, Doradztwo inżynieryjne [budownictwo], Udzielanie
informacji budowlanych, Przygotowanie terenu [budownictwo], Budowa domów na zamówienie, Instalacja rusztowań budowlanych,
platform roboczych i budowlanych, Usługi inspekcji budowlanej
[w trakcie prac budowlanych], Konserwacja i naprawa budynków,
Nadzór budowlany na miejscu, Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Nadzór nad wyburzaniem budynków, Nadzór nad renowacją budynków, Montaż instalacji na placach budowy, Usługi generalnych
wykonawców budowlanych, Usługi doradztwa w zakresie budowy
budynków, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Informacja
o naprawach, Remont nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, Usługi w zakresie remontów budynków, 42
Analiza materiałów, Analizy toksyczności, Analizy biologiczne, Analizy chemiczne, Analizy laboratoryjne, Analizy komputerowe, Analiza
metalurgiczna, Analiza naukowa, Analiza biochemiczna, Analizy wykonalności projektu, Usługi analizy technologicznej, Analiza sygnałów telekomunikacyjnych, Analiza powłok polimerowych, Analizy
naukowe wspomagane komputerowo, Badania i analizy naukowe,
Analizy w zakresie inżynierii technologicznej, Przygotowywanie
badań dotyczących analizy projektu, Analiza projektu produktu,
Analiza opracowywania produktu, Analiza zachowania konstrukcji budynków, Testowanie i analiza materiałów, Analiza powietrza
w środowisku budowlanym, Analiza zachowania struktury materiałów budowlanych, Przemysłowe analizy i usługi badawcze, Usługi
inżynieryjne w zakresie analizy maszyn, Usługi w zakresie analizy
danych technicznych, Usługi doradcze dotyczące analizy systemów
komputerowych, Usługi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji,
Pomiary i analizy emisji gazów cieplarnianych, Studia wykonalności
w zakresie analiz materiałów, Usługi laboratoryjne w zakresie analiz gleby, Projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów,
Usługi w zakresie analizy przemysłowej, Analiza i ocena dotycząca
projektowania produktów, Analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów, Testowanie, analizowanie i monitorowanie sygnałów telekomunikacyjnych, Testowanie, analiza i ocena usług osób
trzecich do celów certyfikacji, Testowanie, analiza i ocena towarów
osób trzecich do celów certyfikacji, Kontrola kosztów budowy, Planowanie budowy nieruchomości, Inspekcja budowlana [oględziny],
Opracowywanie projektów budowlanych, Projektowanie budowlane, Projektowanie konstrukcji, Monitorowanie konstrukcji budowlanych, Badania dotyczące maszyn budowlanych, Badania w dziedzinie budownictwa, Badania dotyczące technologii budowy maszyn,
Usługi w zakresie inżynierii budowlanej, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, Opracowywanie projektów
technicznych do projektów budowlanych, Sporządzanie planów
budowlanych obiektów rekreacyjnych, Usługi badawcze związane
z budownictwem, Doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, Usługi doradztwa technologicznego w zakresie
analiz budowy maszyn, Usługi projektowania wspomaganego komputerowo w zakresie projektów budowlanych, Ekspertyzy w zakresie
technologii, Doradztwo eksperckie dotyczące technologii, Usługi
w zakresie ekspertyz technologicznych, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Usługi doradztwa technologicznego, Usługi
doradztwa informatycznego, Doradztwo techniczne, Doradztwo
projektowe, Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Usługi w zakresie doradztwa komputerowego, Doradztwo w zakresie projektów
technologicznych, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, Usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, Opracowanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, Badania technologiczne
związane z przemysłem budowlanym, Kontrola jakości materiałów
budowlanych, Projektowanie systemów inżynierii budowlanej,
Przegląd wadliwych konstrukcji, Usługi w zakresie przeglądów technicznych, Ocena jakości, Usługi oceny pomiarów, Oceny techniczne
związane z projektowaniem, Testowanie i ocena materiałów, Doradztwo w zakresie analiz sądowych dotyczące oceny zniszczeń, Oceny
w dziedzinie nauki wykonywane przez inżynierów, Oceny w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, Ocena i badanie
nieruchomości pod kątem obecności materiałów niebezpiecznych.

(111) 352343
(220) 2021 11 16
(210) 536632
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) CZUBKOWSKA VIOLETTA VIVA FASHION, Poznań (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bjubju
(540)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CAR WRAP POLAND
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria ze szkła sztrasowego, Bransoletki, Breloczki, Broszki, Kamienie jubilerskie, Kamienie półszlachetne,
Kamienie szlachetne, Kolczyki, Łańcuszki, Metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone, Naszyjniki, Nici ze srebra, Nici
z metali szlachetnych, Obrączki, Ozdoby (biżuteria), Ozdoby ze srebra, Perły, Perły z ambroidu, Rod, Spinki do krawatów, Spinki do mankietów, Srebro, nieprzetworzone lub kute, Stopery, Stopy metali szlachetnych, Zegarki, Pierścionki, Zawieszki, Złoto.

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 35 Reklama, Reklama zewnętrzna, Usługi w zakresie
opracowania graficznego do celów reklamowych, Agencje reklamowe, Rozpowszechnianie reklam.

(111) 352344
(220) 2021 11 17
(210) 536637
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) MURAWSKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Orszak Dziejów
(510), (511) 16 Materiały drukowane, Artykuły papiernicze, Publikacje drukowane, Drukowane zaproszenia, Programy imprez, Przewodniki, Drukowany materiał promocyjny, Śpiewniki, Afisze, Albumy,
Broszury, Czasopisma, Fotografie, Książki, Rysunki, Periodyki, Druki,
Przewodniki drukowane, Ulotki, Skrypty, Foldery, Formularze, Koperty, zakładki do książek, Podręczniki szkolne, Materiały i wydawnictwa
naukowe i/lub edukacyjne, Materiały dydaktyczne i szkoleniowe,
Materiały edukacyjne, Materiały piśmienne, Drukowane reklamy,
Drukowane kupony, Drukowane arkusze muzyczne, Drukowane
wykroje kostiumów, Drukowane karty, Karty do zapisywania wyników podczas gry, Drukowane dyplomy, Drukowane arkusze informacyjne, Biuletyny (materiały drukowane), Drukowane materiały
edukacyjne, Drukowane materiały opakowaniowe, Drukowane znaki
papierowe zawierające nazwy do stosowania podczas specjalnych
wydarzeń, Papierowe ozdoby, Bony wartościowe, Papier na publikacje, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, 41 Usługi edukacyjne, Usługi rozrywkowe, Edukacja religijna, Organizowanie imprez
kulturalnych i/lub artystycznych, Usługi organizowania koncertów i/
lub widowisk publicznych, Organizowanie zgromadzeń, występów,
marszów, manifestacji, pochodów, festynów, widowisk, konferencji,
wystąpień publicznych, Usługi organizowania imprez krzewiących
wartości religijne i/lub patriotyczne, Organizowanie i wystawianie
spektakli, widowisk, przedstawień, Organizowanie i wystawianie
widowisk na żywo, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury i/lub
edukacji, Organizowanie pokazów artystycznych, rozrywkowych,
edukacyjnych, Organizowanie loterii, Organizowanie i prowadzenie
balów dobroczynnych, Publikacja czasopism, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie tekstów,
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, w tym artykułów i prezentacji multimedialnych, Publikacje elektroniczne on-line, Publikowanie tekstów w formie elektronicznej w Internecie, Wydawanie
nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych
nośników informacji, Udostępnianie publikacji on-line, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Wydawanie biuletynów, katalogów, prospektów, Publikowanie elektroniczne
on-line nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych,
nie do pobrania, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Działalność wydawnicza,
Realizacja spektakli, Realizacja widowisk, Produkcja i rozpowszechnianie spektakli, widowisk, imprez artystycznych, rozrywkowych,
edukacyjnych, wystaw kulturalnych i/lub edukacyjnych, Produkcja
filmów, nagrań audio i/lub video, Publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, Informacja dotycząca wymienionych wyżej usług,
w tym prezentowana on-line.
(111) 352345
(220) 2021 11 19
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) CAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków (PL)

(210) 536669

(111) 352346
(220) 2021 11 22
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) W-MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WUJO
(540)

(210) 536768

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 34 Artykuły do użytku z tytoniem, bibułki papierosowe,
cygarniczki, fajki wodne, przybory dla palaczy, przybory do czyszczenia fajek itd..
(111) 352347
(220) 2021 11 15
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) BERNIAK WOJCIECH, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOVE my baby
(540)

(210) 536418

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież.
(111) 352348
(220) 2021 11 16
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) GOLDEN GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plantule
(540)

(210) 536441

(591) ciemnozielony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 10 Nasenne poduszki wypełnione puchem, Ortopedyczne poduszki do stóp, Poduszki ortopedyczne, Poduszki do użytku
ortopedycznego, Dmuchane podkładki [poduszki] do celów medycznych, Poduszki do celów medycznych przystosowane do podtrzymywania twarzy, Poduszki do celów medycznych, Poduszki
do siedzeń wózków inwalidzkich [do użytku medycznego], Poduszki
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do użytku medycznego do podpierania niemowląt w trakcie kąpania,
Poduszki do użytku medycznego do podpierania niemowląt w trakcie badania, Poduszki do użytku terapeutycznego, Poduszki przeciw
bezsenności, Materace do wózków szpitalnych dla pacjentów, Materace do celów medycznych, Materace ortopedyczne do użytku medycznego, Materace powietrzne dla dzieci [do celów medycznych],
Materace powietrzne dla niemowląt [do celów medycznych], Poduszki profilowane dla pacjentów siedzących na krzesłach [przystosowane do celów medycznych], Poduszki profilowane do łóżek dla
pacjentów [przystosowane do celów medycznych], Poduszki szyjne
do użytku medycznego, 20 Łóżka, pościel, materace, poduszki, Materace łóżkowe, Maty do drzemki [poduszki lub materace], 24 Kołdry
do łóżek, Kołdry, Kołdry [przykrycia], Kołdry zawierające materiały
wypełniające, Tkaniny lniane, Koce [podkłady] na materace.

(111) 352349
(220) 2021 11 07
(210) 536149
(151) 2022 03 23
(441) 2021 12 06
(732) MAĆKOWSKI ŁUKASZ, Dzierżów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) homdo
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Aukcje nieruchomości,
36 Agencje nieruchomości, Agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi na nieruchomości mieszkaniowe, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie portfelem
nieruchomości, Wynajem nieruchomości, Dzierżawa nieruchomości
posiadanych na własność, Finansowanie nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Finansowanie projektów deweloperskich, Kredyty hipoteczne i usługi
finansowania, 37 Budowanie nieruchomości, Remont nieruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych.
(111) 352350
(220) 2021 11 09
(210) 536263
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Amaven
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze,
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych,
Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
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Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier
mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych,
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych,
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
przez personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 352351
(220) 2021 11 09
(210) 536264
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Amatussin
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze,
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych,
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Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier
mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych,
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych,
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
prze personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 352352
(220) 2021 11 09
(210) 536265
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Amatilda
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina ko-
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smetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze,
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych,
Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier
mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych,
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych,
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
prze personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośred-
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nictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 352353
(220) 2021 11 09
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) ZAKRZEWSKI JANUSZ, Pyrzyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ESTATE DEVELOPMENT
(540)

(210) 536266

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 06.01.01, 06.01.04, 07.03.11
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Pobieranie czynszu, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Timesharing nieruchomości, Usługi
w zakresie zakwaterowań, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi
zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Inwestowanie w nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi agencji nieruchomości
dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Wynajem nieruchomości, zakup nieruchomości, sprzedaż nieruchomości, obrót nieruchomościami, 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne,
Hostele (schroniska), Motele, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Świadczenie usług przez hotele i motele, Udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, Udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Usługi hotelowe, Usługi pensjonatów, Wynajem domków letniskowych, Usługi
w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych.
(111) 352354
(220) 2021 11 10
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) FATLA PIOTR, Kościelisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TATRA HOLIDAY RENT HOUSE
(540)

(210) 536300

(591) pomarańczowy, biały, czarny, zielony, szary, brązowy
(531) 06.01.02, 07.01.09, 26.05.16, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie.
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(111) 352355
(220) 2021 11 10
(210) 536305
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE HERBAPOL SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nervosol TABS
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, Suplementy diety, Lecznicze preparaty ziołowe, Leki ziołowe.
(111) 352356
(220) 2021 11 10
(210) 536321
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) TROJANOWSKA EWA FHU UNIKAT, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STELLMAN
(540)

(591) czerwony, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 3 Środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego,
5 Antybakteryjne środki do mycia rąk, 11 Akcesoria łazienkowe, Krany,
Spłuczki ustępowe, Umywalki, Zlewozmywaki, Natryski, Prysznice, Łazienkowe instalacje wodno – kanalizacyjne, 21 Dozowniki mydła.
(111) 352357
(220) 2021 11 10
(210) 536328
(151) 2022 03 24
(441) 2021 12 06
(732) SHUGO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SHUGO
(510), (511) 35 Badania rynkowe, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Administrowanie przedsiębiorstwem
w zakresie metod statystycznych, Agencje informacji handlowej,
Agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub danych
demograficznych], Aktualizacja informacji dotyczących działalności
gospodarczej w komputerowej bazie danych, Analiza cen, Analiza
cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, Analiza danych biznesowych, Analiza danych
i statystyk dotyczących badań rynkowych, Analiza danych statystycznych z badań rynku, Analiza informacji w zakresie działalności
gospodarczej, Analiza marketingowa nieruchomości, Analiza ocen
dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza odbioru reklamy, Analiza położenia (stanu) firmy, Analiza reakcji na reklamę
i badania rynkowe, Analiza rynków zbóż, Analiza rynku, Analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, Analiza świadomości
społecznej w dziedzinie reklamy, Analiza systemów zarządzania
działalnością gospodarczą, Analiza trendów biznesowych, Analiza
trendów marketingowych, Analiza w zakresie marketingu, Analiza
zarządzania w biznesie, Analiza zysków biznesowych, Analizowanie
reakcji konsumentów, Analizy badań rynkowych, Analizy biznesowe
rynków, Analizy danych badań rynkowych, Analizy ekonomiczne
do celów działalności gospodarczej, Analizy funkcjonowania firm,
Analizy gospodarcze, Analizy i raporty statystyczne, Analizy kosztów,
Analizy kosztów i korzyści, Analizy odbioru reklamy, Analizy prognoz
ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, Analizy statystyk handlowych, Analizy w zakresie marketingu, Analizy w zakresie
reklamy, Badania biznesowe, Badania dla celów działalności gospodarczej, Badania dotyczące cen, Badania dotyczące działalności gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, Badania dotyczące informacji na temat firm, Badania dotyczące informacji biznesowych, Badania
działalności gospodarczej i badania rynkowe, Badania ekonomiczne
do celów działalności gospodarczej, Badania i analiza w dziedzinie
manipulacji rynkowych, Badania i analizy rynkowe, Badania i ankiety
w zakresie działalności gospodarczej, Badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, Badania informacji dotyczących
działalności gospodarczej, Badania konsumenckie, Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Badania opinii publicznej, Badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, Badania rynkowe
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i analiza badań rynkowych, Badania rynkowe w celu kompilacji informacji o czytelnikach publikacji, Badania rynkowe w celu kompilacji
informacji o widzach telewizyjnych, Badania rynku do celów reklamowych, Badania rynku i analizy biznesowe, Badania rynku i badania
marketingowe, Badania statystyczne przedsiębiorstw, Badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Badania w zakresie biznesu, Badania w zakresie
działalności gospodarczej i usługi doradcze, Badania w zakresie reklamy, Badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, Badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, Badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, Badania w zakresie zysków,
Badanie działalności gospodarczej i rynku, Biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, Doradztwo w zakresie analizy biznesowej, Doradztwo w zakresie badań rynku, Dostarczanie danych biznesowych w formie list mailingowych, Dostarczanie danych
dotyczących działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, Dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Dostarczanie informacji
dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych online,
Dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie
informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, Dostarczanie informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, Dostarczanie informacji
o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Dostarczanie
informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, Dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania czasem, Dostarczanie
skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, Dostarczanie skomputeryzowanych danych statystycznych, Ekonomiczne prognozy, Gromadzenie
informacji dotyczących badań rynku, Gromadzenie informacji na temat analiz rynkowych, Gromadzenie informacji w zakresie badań
rynkowych, Gromadzenie informacji z badań rynkowych, Handlowe
wyceny, Informacja handlowa, Informacja handlowa [działalność gospodarcza], Informacja handlowa wspomagana komputerowo, Informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, Informacja lub
badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, Informacja o działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej i informacja handlowa, Informacja w sprawach działalności gospodarczych, Informacje i opinie ekspertów dotyczące firm
i przedsiębiorstw, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Informacje na temat sprzedaży produktów, Inspekcja kosztów
opieki zdrowotnej, Interpretacja danych dotyczących badań rynku,
Kompilacja list adresowych dla przesyłek reklamowych, Konsultacje
w zakresie oceny rynku, Konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, Nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki, Nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, Ocena możliwości dla
działalności gospodarczej, Ocena możliwości w zakresie działalności
gospodarczej, Ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, Ocena statystyczna danych marketingowych,
Opracowywanie ankiet marketingowych, Opracowywanie ankiet
opinii publicznej, Opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych,
Opracowywanie statystycznych danych gospodarczych i informacji
handlowych, Opracowywanie statystyk biznesowych i informacji
handlowych, Pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, Polityczne badania sondażowe, Pomoc, usługi
doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Porównywanie
rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji
działalności gospodarczej), Porównywanie usług finansowych online, Poszukiwania przejęć firm, Pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu i działalności gospodarczej, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub
marketingowych, Prognozowanie wydarzeń gospodarczych, Prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, Prognozy i analizy ekonomiczne, Prognozy rynkowe, Projektowanie badań opinii publicznej, Prowadzenie badań marketingowych,
Prowadzenie badań opinii publicznej, Prowadzenie badań w zakresie
wewnętrznej komunikacji firmy, Przeprowadzanie ankiet badawczych online z zakresu zarządzania firmą, Przeprowadzanie badań
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opinii publicznej, Przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą
komputerowej bazy danych, Przeprowadzanie badań rynkowych
obejmujących sondaże opinii publicznych, Przeprowadzanie badań
w zakresie wykonalności działalności gospodarczej, Przeprowadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, Przeprowadzanie
rozmów dla celów badań rynkowych, Przeprowadzanie wycen
przedsiębiorstw, Przetwarzanie wyników badań dotyczących działalności gospodarczej, Przygotowywanie badań dotyczących rentowności przedsiębiorstw, Przygotowywanie i kompilacja raportów i informacji biznesowych i handlowych, Przygotowywanie raportów
z analiz rynkowych, Raporty i badania rynkowe, Raporty z analiz rynkowych, Rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej, Rozpowszechnianie danych związanych z reklamą, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie
informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych,
Rynkowe badania opinii publicznej, Skomputeryzowane badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, Skomputeryzowane badania
rynkowe, Skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen
możliwości biznesowych, Skomputeryzowane usługi przetwarzania
informacji z zakresu działalności gospodarczej, Skomputeryzowane
usługi w zakresie badań rynkowych, Skomputeryzowane usługi
w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Sondowanie
rynku, Specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, Sporządzanie ankiet biznesowych,
Sporządzanie raportów biznesowych, Sporządzanie raportów gospodarczych, Sporządzanie raportów handlowych, Statystyczne badania biznesowe, Statystyczne badania rynkowe, Strategiczna analiza biznesowa, Świadczenie usług w zakresie katalogów informacji
handlowych online, Udostępnianie analiz sprzedaży, Udostępnianie
biznesowych informacji statystycznych, Udostępnianie danych statystycznych z badań rynkowych, Udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania danych, Udostępnianie informacji dotyczących
handlu, Udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej,
również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych
form przekazu danych, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, Udostępnianie informacji dotyczących handlu zagranicznego, Udostępnianie
informacji na temat handlu zagranicznego, Udostępnianie informacji
biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, Udostępnianie katalogów informacji biznesowych
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania
transakcji biznesowych, Udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, Udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlowych, Udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą,
Udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, Udzielanie informacji dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, Udzielanie informacji dotyczących badań rynkowych, Udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, Udzielanie informacji dotyczących
działalności gospodarczej za pośrednictwem terminali komputerowych, Udzielanie informacji handlowych, Udzielanie informacji
o działalności gospodarczej dotyczących spółek typu joint venture,
Udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, Udzielanie informacji rynkowej w odniesieniu do produktów konsumpcyjnych, Udzielanie informacji z zakresu zarządzania
działalnością gospodarczą, Udzielanie statystycznych informacji
o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych,
Usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, Usługi agencji
informacji handlowej, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi badań i analiz rynkowych, Usługi badań rynku dla wydawców, Usługi badań rynku dotyczące mediów
nadawczych, Usługi badawcze w zakresie reklamy i marketingu,
Usługi badawcze związane z reklamą, Usługi doradcze dotyczące badań rynku, Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, Usługi
dotyczące badania i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi dotyczące informacji i badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, Usługi gromadzenia danych z badań rynku, Usługi informacji biznesowej, Usługi informacji handlowej w zakresie wina,
Usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, Usługi informacyjne
dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne i doradcze
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dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Usługi
informacyjne w zakresie rynku konsumentów, Usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, Usługi komputerowego
przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi
oceny rynku, Usługi planowania w celu badań marketingowych,
Usługi porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej, Usługi
przeglądu prasy, Usługi w zakresie analiz dotyczących działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie analiz rynkowych, Usługi w zakresie
analiz i badań rynku, Usługi w zakresie analizy danych dotyczących
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące sprzedaży towarów, Usługi w zakresie analizy rynku dotyczące
sprzedaży antyków, Usługi w zakresie analizy rynków dotyczące dostępności towarów, Usługi w zakresie analizy cen, Usługi w zakresie
analizy rynków dotyczące dostępności antyków, Usługi w zakresie
badań i analiz rynkowych, Usługi w zakresie badań rynku dotyczące
mediów nadawczych, Usługi w zakresie badań rynku dla wydawców,
Usługi w zakresie badań w dziedzinie działalności gospodarczej,
Usługi w zakresie Business Intelligence [analityki biznesowej], Usługi
w zakresie gromadzenia danych z badań rynku, Usługi w zakresie informacji rynkowej dotyczące raportów handlowych, Usługi w zakresie informacji handlowej, Usługi w zakresie informacji rynkowej związane ze statystykami rynkowymi, Usługi w zakresie informacji
ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, Usługi w zakresie
informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, Usługi w zakresie informacji rynkowych dotyczących poziomu indeksów, Usługi w zakresie informacji handlowych
za pośrednictwem internetu, Usługi w zakresie oceny kosztów, Usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, Usługi w zakresie
oceny rynku, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych
dotyczących lojalności klientów, Usługi w zakresie przeprowadzania
badań rynkowych dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z internetu, Usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, Usługi
w zakresie statystycznych informacji biznesowych, Usługi w zakresie
statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, Usługi
w zakresie udostępniania informacji dotyczących handlu zagranicznego, Usługi w zakresie wyszukiwania danych z badań rynku, Usługi
w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie wywiadu rynkowego, Usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, Usługi wyceny działalności gospodarczej, Ustalenie słuchalności audycji radiowych i oglądalności
audycji telewizyjnych, Wycena firm, Wyceny dotyczące spraw handlowych, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
w przedsiębiorstwach specjalistycznych, Wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, Wyceny
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, Wyceny handlowe, Wywiady dla badań jakościowych rynku, Wywiady dotyczące badań jakościowych rynku,
Zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem
działalnością gospodarczą, Biznesowe usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradztwo biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia
restauracji w oparciu o umowę franczyzy, Doradztwo biznesowe
w zakresie transformacji cyfrowej, Doradztwo dla kadry kierowniczej
w zakresie franchisingu, Doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo
dotyczące organizowania działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zbywania firm, Doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
Doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie

31

działalności gospodarczej dotyczące wytwarzania produktów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące fuzji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zakładania barów kanapkowych, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia barów
kanapkowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej związane z przetwarzaniem
danych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej związane
z niewypłacalnością, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw,
Doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności
gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania
przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie
planowania działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie przejęć (nabycia), Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo
w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania
dokumentacją handlową, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach franchisingu, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową,
Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo
w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w odniesieniu
do przedsiębiorstw produkcyjnych, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], Doradztwo w zakresie zarządzania firmą, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie podróży służbowych, Doradztwo w zarządzaniu
biznesowym w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane z zarządzaniem, Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania-), Działalność gospodarcza (Doradztwo w zakresie zarządzania-), Działalność
gospodarcza (Specjalistyczne doradztwo w zakresie-), Handlowe
usługi doradcze dotyczące franchisingu, Konsultacje dotyczące przygotowania gospodarczych danych statystycznych, Konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, Konsultacje dotyczące zarządzania korporacyjnego, Konsultacje dotyczące zbyć
w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje specjalistyczne
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Konsultacje
w zakresie badań biznesowych, Konsultacje w zakresie działalności
gospodarczej dla osób indywidualnych, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania
personelem, Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej i ekonomiki przedsiębiorstwa, Konsultacje w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie planowania
działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, Konsultacje w zakresie zarządzania firmą
w dziedzinie rozwoju kadry kierowniczej i przywódców, Opracowywanie pomysłów dla ekonomii biznesu, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze
energetycznym, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania
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działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, Porady odnośnie biznesowej obsługi klubów zdrowia, Porady
odnośnie biznesowej obsługi klubów fitness, Porady odnośnie handlu wymiennego, Porady odnośnie prowadzenia firm w ramach franchisingu, Porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą
w zakresie klubów zdrowia, Porady odnośnie zarządzania działalnością gospodarczą w zakresie klubów fitness, Porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania
marketingowego, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą samochodów, działających na zasadach franchisingu, Porady w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Profesjonalne doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Profesjonalne
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Świadczenie usług zarządzania działalnością gospodarczą na początku istnienia dla innych przedsiębiorstw, Udzielanie porad w zakresie metod i technik sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyz, Usługi
doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności
gospodarczej i zarządzania nią, Usługi doradcze i konsultacyjne
w zakresie agencji importowo-eksportowych, Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
doradcze odnoszące się do zamawiania materiałów piśmiennych,
Usługi doradcze w zakresie planowania handlowego, Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie zarządzania handlowego, Usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością handlową, Usługi doradcze w zakresie
przejęć firm, Usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie zakładania przedsiębiorstw
franchisingowych, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wykorzystania wynalazków, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące użycia komputerów,
Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą
dotyczące przedsiębiorstw handlowych, Usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące przedsiębiorstw
przemysłowych, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej związane z osiągnięciami firm, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej dotyczące wyboru komputerów, Usługi doradcze w zakresie zarządzania centrami obsługi telefonicznej, Usługi
doradcze w zakresie administrowania przedsiębiorstwem, Usługi
doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, Usługi doradcze
związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi doradcze związane
z elektronicznym przetwarzaniem danych, Usługi doradztwa biznesowego, Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem
i prowadzeniem franczyz, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji
przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną, Usługi doradztwa
w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu,
Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi konsultacji biznesowych w branży rolniczej, Usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, Usługi
konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, Usługi
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące produkcji, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, Usługi
konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowe-
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go oraz ciągłości działania, Usługi konsultingowe związane z zarządzaniem, Usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie konsultacji dotyczącej handlu zagranicznego, Usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, Wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej organizacji, Wsparcie w dziedzinie organizacji
przedsiębiorstwa, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie działalnością gospodarczą (Usługi doradcze w-),
Zarządzanie działalnością gospodarczą (Doradztwo w zakresie-), Zarządzanie i doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Automatyczne przetwarzanie danych, Automatyczne przetwarzanie danych medycznych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Gromadzenie danych,
Gromadzenie danych [dla osób trzecich], Gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych w transmisjach elektronicznych,
Gromadzenie i systematyzacja pisemnych komunikatów i danych,
Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, Gromadzenie informacji dla firm, Gromadzenie informacji handlowych, Gromadzenie informacji handlowej, Gromadzenie informacji w rejestrach komputerowych, Gromadzenie statystyk
w zakresie działalności gospodarczej, Inwentaryzacja, Inwentaryzacja towaru, Kompilacja adresów według indeksów, Kompilacja danych dla osób trzecich, Kompilacja danych matematycznych, Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych,
Kompilacja danych statystycznych do zastosowania w badaniach
naukowych, Kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz danych, Kompilacja informacji do komputerowych baz
danych, Kompilacja informacji i ich wprowadzanie do komputerowych baz danych, Kompilacja informacji statystycznych, Kompilacja
informacji w komputerowych bazach danych, Kompilacja katalogów
biznesowych do publikacji w internecie, Kompilacja komputerowych
baz danych, Kompilacja list adresowych, Kompilacja list potencjalnych klientów, Kompilacja modeli statystycznych w celu dostarczania informacji dotyczących dynamiki rynku, Kompilacja rejestrów
dotyczących importerów, Kompilacja rejestrów dotyczących eksporterów, Kompilacja statystyk związanych z reklamą, Kompilacja zindeksowanych adresów, Kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie
danych do-), Komputerowe przetwarzanie danych, Komputerowe
zarządzanie bazami danych, Komputerowe zarządzanie plikami,
Kontrola stanu zapasów w oparciu o bazy danych, Kontrola zapasów
magazynowych, Monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, Nabywanie informacji handlowych, Opracowywanie biznesowych danych statystycznych, Opracowywanie informacji o firmie,
Opracowywanie informacji gospodarczych, Opracowywanie informacji handlowych, Opracowywanie informatorów gospodarczych,
Opracowywanie informatorów handlowych, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej
lub Internecie, Opracowywanie rejestrów handlowych, Opracowywanie statystyk biznesowych, Opracowywanie statystyk gospodarczych, Opracowywanie statystyk handlowych, Opracowywanie statystyk w zakresie korzystania z opieki zdrowotnej, Prowadzenie
dokumentacji i rejestrów dotyczących chorób, na które zapadają
pacjenci, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii medycznej,
Prowadzenie rejestrów aktywów [dla osób trzecich], Prowadzenie rejestrów [dla osób trzecich], Prowadzenie rejestru certyfikowanych
profesjonalistów w dziedzinie technik medycznych, Prowadzenie rejestru certyfikowanych techników w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, Prowadzenie rejestru informacji, Prowadzenie rejestru pracowników [dla osób trzecich], Prowadzenie rejestru profesjonalnych
nauczycieli zawodowych, Prowadzenie rejestru ras zwierząt, Prowadzenie rejestru ras psów, Przetwarzanie danych, Przetwarzanie danych dla firm, Przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych
do celów działalności gospodarczej, Przygotowanie spisów inwentarza, Skomputeryzowana kompilacja list zamówień, Skomputeryzowana kompilacja indeksów klientów, Skomputeryzowana kompilacja
rejestrów kontroli spisu inwentarza, Skomputeryzowana kontrola
spisu inwentarza, Skomputeryzowana weryfikacja danych, Skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, Skomputeryzowane
przetwarzanie danych, Skomputeryzowane przygotowanie spisu in-
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wentarza, Skomputeryzowane usługi w zakresie zarządzania bazami
danych, Skomputeryzowane zarządzanie zapasami, Skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, Skomputeryzowane zarządzanie
danymi, Skomputeryzowane zarządzanie rejestrami, Sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Sporządzanie informacji statystycznych dotyczących działalności gospodarczej, Sporządzanie statystyk, Sporządzanie statystyk politycznych,
Statystyczne zestawienia, Systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, Systematyzowanie danych w komputerowych bazach
danych, Tworzenie komputerowych baz danych, Tworzenie list potencjalnych klientów, Tworzenie rejestrów dotyczących importerów, Tworzenie rejestrów dotyczących eksporterów, Usługi biurowe dla elektronicznego operowania danymi, Usługi biurowe dla elektronicznego
zestawiania danych, Usługi biurowe dla elektronicznego gromadzenia danych, Usługi elektronicznego zarządzania zapasami, Usługi informacyjne w zakresie przetwarzania danych, Usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów sprzedaży świadczone na rzecz
sprzedawców detalicznych, Usługi lokalizacji zapasów w oparciu
o bazy danych, Usługi obejmujące rejestrację danych statystycznych,
Usługi obejmujące transkrypcję danych statystycznych, Usługi obejmujące tworzenie danych statystycznych, Usługi prowadzenia ewidencji udziałowców, Usługi przetwarzania danych, Usługi przetwarzania danych online, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie
transportu, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac, Usługi
przetwarzania danych [czynności biurowe], Usługi przetwarzania
danych w trybie online, Usługi w zakresie przetwarzania danych,
Usługi w zakresie wyszukiwania danych, Usługi w zakresie zarządzania inwentarzem, Usługi w zakresie zarządzania inwentarzem części
i komponentów świadczone na rzecz wytwórców i dostawców, Usługi wprowadzania danych, Usługi wprowadzania danych komputerowych, Usługi zarządzania aktami, mianowicie indeksowanie dokumentów dla osób trzecich, Usługi zarządzania bazami danych, Usługi
zarządzania danymi, Weryfikacja przetwarzania danych, Wprowadzanie i przetwarzanie danych, Wyszukiwanie informacji w plikach
informatycznych dla osób trzecich, Wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zarządzanie aktami finansowymi, Zarządzanie bazami danych, Zarządzanie i kompilacja komputerowych baz danych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych,
Zarządzanie przetwarzaniem danych, Zbieranie biznesowych danych statystycznych, Zbieranie danych dotyczących działalności gospodarczej, Zdobywanie statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trzecich], Zestawianie danych w komputerowych
bazach danych, Zestawianie katalogów biznesowych online, Zestawienia statystyczne, Zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], Usługi wsparcia administracyjnego i przetwarzania danych, Administracja biznesowa w zakresie
transportu i dostaw, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie działalnością
gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, Administrowanie działalnością handlową w zakresie programów akcji pracowniczych, Administrowanie listami płac na rzecz osób trzecich, Administrowanie
odnoszące się do metod sprzedaży, Administrowanie programami
wymiany kulturalnej i edukacyjnej, Administrowanie programami
członkowskimi, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Administrowanie testowaniem kompetencji zawodowych, Administrowanie w zakresie oceny przedsiębiorstw, Administrowanie zaświadczeniami zawodowymi, Adresowanie kopert, Archiwizacja dokumentów
lub taśm magnetycznych [usługi biurowe], Badania rynkowe prowadzone przez telefon, Badania rynkowe za pośrednictwem telefonu,
Dostarczanie dokumentacji transportowej osobom trzecim [usługi
administracyjne], Fakturowanie, Fakturowanie w zakresie usług medycznych, Fotokopiowanie, Komputerowe sporządzanie listy płac,
Kopiowanie akt [papier], Kopiowanie dokumentów na rzecz osób
trzecich, Kopiowanie zapisów [papier], Kserografia, Maszynopisanie,
Maszynopisanie (Usługi-), Obróbka tekstów, Obróbka tekstów i usługi maszynopisania, Obsługiwanie centrali telefonicznych na rzecz
innych, Odczyt liczników gazu do celów wystawiania rachunków,
Odczyt mierników elektrycznych do celów wystawiania rachunków,
Odczytywanie liczników mediów do celów fakturowania, Odczytywanie wodomierzy do celów fakturowania, Organizacja abonamentów do pobierania elektronicznych opłat za przejazd autostradą
[ETC] na rzecz innych, Organizowanie subskrypcji w zakresie publika-
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cji online dla osób trzecich, Pisanie na maszynie, Pomoc w sporządzaniu listy płac, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, Pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych,
telefonicznych lub komputerowych [Internet], Potwierdzanie umówionych spotkań dla osób trzecich, Powielanie dokumentów, Powielanie dokumentów [usługi fotokopiowania dokumentów], Powielanie [kopiowanie] dokumentów, Powielanie rysunków, Prenumerata
gazet [dla osób trzecich], Prenumeraty dzienników elektronicznych,
Prenumerowanie gazet, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa,
Prowadzenie rejestrów firm [dla osób trzecich], Prowadzenie rejestrów firm, Przepisywanie zapisów stenograficznych, Przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, Przetwarzanie danych z listy
płac [dla osób trzecich], Przetwarzanie dokumentów rejestracji gwarancji na rzecz osób trzecich, Przetwarzanie zapytań telefonicznych
dotyczących reklamowanych towarów i usług, Przygotowanie listy
płac, Przygotowanie odcinków z wypłaty, Przygotowanie prezentacji
do celów handlowych, Przygotowywanie dokumentów związanych
z działalnością gospodarczą, Przygotowywanie kopert z wypłatą,
Przygotowywanie list adresowych, Przygotowywanie pakietów płacowych, Przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych
na rzecz firm, Przygotowywanie prezentacji w celach handlowych,
Przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej,
Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw, Realizacja zadań stenograficznych na zamówienie, Rejestracja i transkrypcja zapisanych wiadomości, Rejestracja zwrotu kluczy,
Rozliczanie kosztów telefonicznych, Rozpoczynanie rozmów telefonicznych dla osób trzecich, Skomputeryzowana edycja tekstów,
Skomputeryzowane zamówienia towarów, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Sortowanie, obsługa
i przyjmowanie przesyłek pocztowych, Sporządzanie dokumentów,
Sporządzanie faktur, Sporządzanie listy płac, Sporządzanie listy płac
[dla osób trzecich], Sporządzanie raportów dotyczących projektów
w zakresie działalności gospodarczej, Stenografia, Świadczenie usług
administracyjnych dla instytucji akademickich w zakresie zapisów
na kursy online, Świadczenie usług sekretarskich podczas tworzenia
firmy, Świadczenie usług sekretarskich, Świadczenie usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących
sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, Telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], Transkrypcja,
Transkrypcja danych, Transkrypcja komunikatów, Transkrypcja nagranych komunikatów, Transkrypcja wiadomości, Transkrypcja wiadomości [prace biurowe], Udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, Usługi administracyjne
w zakresie odpraw celnych, Usługi administracyjne w zakresie rejestracji kart kredytowych, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do generalnych wykonawców budowlanych, Usługi administracyjne w zakresie zarządzania sprawami na wokandzie,
Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do zakładów ubezpieczeniowych, Usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala, Usługi administracyjne w zakresie skierowań lekarza, Usługi administrowania działalnością
gospodarczą w dziedzinie transportu, Usługi administrowania działalności gospodarczej w dziedzinie opieki zdrowotnej, Usługi administrowania lotniskami, Usługi biur w zakresie pisania na maszynie,
Usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, Usługi biurowe w zakresie obsługi zapytań, Usługi biurowe w zakresie
organizowania spotkań, Usługi doradcze w zakresie sporządzania listy płac, Usługi edycji tekstów, Usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, Usługi komputerowego maszynopisania, Usługi maszynopisania, Usługi odbierania zamówień telefonicznych na rzecz osób
trzecich, Usługi prenumeraty gazet, Usługi prenumeraty gazet dla
osób trzecich, Usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe],
Usługi rejestracji kart kredytowych, Usługi reprograficzne, Usługi sekretariatu, Usługi sekretarskie, Usługi sekretarskie i biurowe, Usługi
sekretarskie świadczone przez hotele, Usługi sekretarskie świadczone w biurach firm, Usługi sekretarskie świadczone w biurze firmy,
Usługi sekretarskie w zakresie działalności gospodarczej, Usługi stenograficzne, Usługi stenograficzno-sekretarskie, Usługi umawiania
spotkań [prace biurowe], Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie administracji biurowej [dla
osób trzecich], Usługi w zakresie fakturowania, Usługi w zakresie odbierania telefonów [dla osób trzecich], Usługi w zakresie odbierania
telefonów, Usługi w zakresie odbierania telefonów i przekazywania
wiadomości, Usługi w zakresie powielania [kopiowania], Usługi w zakresie powitań telefonicznych świadczone na rzecz osób trzecich,
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Usługi w zakresie przedstawienia weksli, Usługi w zakresie rejestracji
samochodów, Usługi w zakresie rozliczeń, Usługi w zakresie rozliczeń
świadczone w dziedzinie służby zdrowia, Usługi w zakresie rozliczeń
świadczone w sektorze energetycznym, Usługi w zakresie rozliczeń
medycznych świadczone na rzecz lekarzy, Usługi w zakresie rozliczeń
medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi w zakresie składania zamówień [dla osób trzecich], Usługi w zakresie sporządzania listy płac, Usługi w zakresie stenografii, Usługi w zakresie transkrypcji,
Usługi w zakresie transkrypcji telekonferencji, Usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, Usługi związane z listami prezentów,
Wkładanie materiałów drukowanych do kopert, Wyceny dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wystawianie rachunków, Zadania kopiowania dokumentów, Załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, Zapewnianie wsparcia administracyjnego aptekom
w zakresie zarządzania inwentarzem leków, Zapis informacji na kartach perforowanych [funkcje biurowe], Zarządzanie dokumentacją
biznesową, Zarządzanie planami dotyczącymi preferowanych dostawców, Zarządzanie planami dotyczącymi przedpłaconej opieki
medycznej, Zarządzanie planami emerytalnymi pracowników, Zarządzanie planami świadczeń socjalnych dla pracowników, Zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi aptek, Zarządzanie
programami i usługami w zakresie refundacji leków, Zarządzanie
programami refundacji leków dla pacjentów, Zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, Agencja castingów teatralnych, Agencje modelek, Agencje pośrednictwa pracy, Agencje zatrudnienia, Agencje
zatrudnienia tymczasowego, Analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika,
Biura pośrednictwa pracy, Casting [rekrutacja] wykonawców, Dobór
personelu [dla osób trzecich], Dobór personelu za pomocą metod
psychotechnicznych, Doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, Doradztwo dotyczące zatrudnienia, Doradztwo i konsultacje
dotyczące zatrudnienia, Doradztwo profesjonalne w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w sprawach zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej świadczone
w celu określenia struktury płacy i stanowisk, Doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej świadczone w celu określenia struktury
płacy i stanowisk poprzez ocenianie stanowisk, Doradztwo w zakresie planowania kariery, Doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy,
Doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie
rekrutacji sekretarek do biur prawnych, Doradztwo w zakresie rekrutacji na rzecz prawników, Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem i zatrudniania, Doradztwo w zakresie
zasobów ludzkich, Doradztwo w zakresie zatrudnienia, Doradztwo
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla personelu, Doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), Doradztwo
związane z wyborem kadry kierowniczej, Dostarczanie informacji
dotyczących rekrutacji pracowników, Dostarczanie informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Dostarczanie informacji na temat rekrutacji za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu,
Dostarczanie informacji w zakresie rekrutacji pracowników, Dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, Gromadzenie informacji na temat personelu, Informacje dotyczące kariery
i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe),
Kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit,
Konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje dotyczące wyboru personelu, Konsultacje dotyczące zatrudnienia w dziedzinie usług finansowych, Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą
w dziedzinie zarządzania personelem, Konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, Konsultacje w zakresie zatrudnienia, Leasing pracowniczy, Ocena potrzeb personelu, Oferowanie porad z zakresu rekrutacji absolwentów, Ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu,
Opracowywanie CV dla osób trzecich, Opracowywanie życiorysów
dla osób trzecich, Organizowanie i prowadzenie targów pracy, Organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, Personel (Dobór-)
za pomocą metod psychotechnicznych, Planowanie wykorzystania
personelu, Pomoc w zakresie rekrutacji personelu i obsadzania stanowisk, Pomoc w zarządzaniu personelem, Pośrednictwo pracy (Biura-), Profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, Przenoszenie personelu, Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla
pracowników, Przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia
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kompetencji zawodowych, Przeprowadzanie testów osobowości
do celów rekrutacji, Przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, Przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru personelu, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności potrzebnych w pracy, Przesłuchiwanie wykonawców [rekrutacja personelu], Przydzielanie stanowisk dla pracowników
tymczasowych, Przydzielanie stanowisk pracy, Przygotowywanie CV
na rzecz innych, Psychotechnika (Dobór personelu za pomocą metod-), Reklama rekrutacji personelu, Rekrutacja [casting] aktorów,
Rekrutacja dyrektorów dla spółek powierniczych [firm maklerskich],
Rekrutacja działaczy politycznych, Rekrutacja naziemnego personelu linii lotniczych, Rekrutacja ochotników politycznych, Rekrutacja
personelu, Rekrutacja personelu do pomocy w biurze, Rekrutacja
personelu informatycznego, Rekrutacja personelu linii lotniczych,
Rekrutacja personelu na czas nieokreślony, Rekrutacja personelu
tymczasowego, Rekrutacja personelu wykonawczego, Rekrutacja
personelu wyższego szczebla kierowniczego, Rekrutacja pokładowego personelu linii lotniczych, Rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe, Rekrutacja tymczasowego personelu technicznego, Rozpowszechnianie informacji na temat rekrutacji
absolwentów, Selekcja personelu, Spełnianie funkcji działu kadr dla
osób trzecich, Testowanie w celu określenia kompetencji zawodowych, Tymczasowe wyznaczenie pracowników, Tymczasowy przydział personelu, Usługi administracyjne w zakresie relokacji personelu, Usługi agencji modelek i modeli związane z reklamą, Usługi
agencji modelek i modeli do celów reklamowych, Usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, Usługi agencji modelek
i modeli związane z promocją sprzedaży, Usługi agencji modelek
i modeli, Usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, Usługi agencji pośrednictwa pracy dotyczące au pair, Usługi
agencji pośrednictwa pracy, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania pracowników biurowych, Usługi agencji pośrednictwa pracy w odniesieniu do branży elektronicznej, Usługi agencji
pośrednictwa pracy w zakresie zapewniania kadr do obsługi domów
pokazowych, Usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania sekretarek, Usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, Usługi agencji pracy na rzecz personelu paramedycznego,
Usługi agencji w zakresie rekrutacji personelu, Usługi agencji wyszukiwania talentów [impresariat w działalności artystycznej], Usługi
biur pośrednictwa pracy w zakresie personelu na stanowiska biurowe, Usługi biur pośrednictwa pracy dla ludzi z umiejętnością obsługi
komputera, Usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, Usługi biur pośrednictwa pracy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, Usługi biur pośrednictwa pracy dotyczące personelu dwujęzycznego, Usługi biur pośrednictwa pracy dla niań, Usługi biura
pośrednictwa pracy, Usługi doradcze dotyczące zatrudnienia, Usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie znajdowania zatrudnienia dla
personelu, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie rekrutacji personelu, Usługi doradcze pośrednictwa pracy, Usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, Usługi doradcze w zakresie zatrudnienia, Usługi doradztwa w zakresie obsadzania stanowisk, Usługi
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, Usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, Usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Usługi konsultacyjne i doradcze
w zakresie zarządzania personelem, Usługi konsultacyjne w zakresie
zatrudnienia dotyczące personelu zajmującego się przetwarzaniem
danych, Usługi konsultingowe związane z personelem, Usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, Usługi planowania kariery, Usługi
rejestrowania pracowników, Usługi rekrutacji personelu do sprzedaży i marketingu, Usługi rekrutacyjne, Usługi rezerwacji zatrudnienia
dla artystów scenicznych, Usługi świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego, Usługi w zakresie headhuntingu [łowców talentów],
Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla asystentów osobistych, Usługi w zakresie obsadzania stanowisk kierowniczych, Usługi
w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla pomocy domowych,
Usługi w zakresie obsadzania stanowisk pracy dla kamerdynerów,
Usługi w zakresie pośrednictwa pracy, Usługi w zakresie pracowników tymczasowych, Usługi w zakresie programu pomocy dla zwalnianych pracowników [zwolnienia monitorowane], Usługi w zakresie
przenoszenia pracowników, Usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych [w celu rekrutacji personelu], Usługi w zakresie rejestrowania pracowników, Usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, Usługi w zakresie rekrutacji personelu,
Usługi w zakresie relokacji pracowników, Usługi w zakresie rezerwacji
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zatrudnienia dla techników filmowo-telewizyjnych, Usługi w zakresie
tymczasowego przydziału pracowników, Usługi w zakresie wyszukiwania stanowisk pracy i personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania
i zatrudniania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie wyszukiwania
stanowisk pracy i rekrutacji personelu, Usługi w zakresie wyszukiwania kadry kierowniczej, Usługi w zakresie zarządzania zatrudnieniem
dla techników filmowo-telewizyjnych, Usługi w zakresie zarządzania
personelem reklamowym, Usługi w zakresie zatrudnienia personelu
na czas określony, Usługi w zakresie zatrudniania sekretarek, Usługi
w zakresie znajdowania zatrudnienia dla stażystów, Usługi w zakresie znajdowania zatrudnienia dla niań, Usługi wyszukiwania i wybierania kadry kierowniczej, Usługi związane z personelem, Wsparcie
dla pracowników w sprawach z zakresu działalności gospodarczej,
Wybór kadr kierowniczych, Wyszukiwanie miejsc pracy, Zapewnianie
agentów handlowych na umowę, Zapewnianie przedstawicieli handlowych, Zapewnianie tymczasowego biurowego personelu wsparcia, Zapewnienie personelu administracyjnego, Zapewnienie personelu sprzedającego, Zarządzanie personalne (Doradztwo w zakresie-),
Zarządzanie personelem, Zarządzanie personelem w celach reklamowych, Zarządzanie personelem zajmującym się sprzedażą, Zarządzanie personelem zajmującym się marketingiem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Znajdowanie posady dla pracowników tymczasowych,
Znajdowanie posady dla stałego personelu, Znajdowanie zatrudnienia dla personelu zajmującego się projektowaniem, Znajdowanie
zatrudnienia dla personelu, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, Administrowanie działalnością gospodarczą firm zagranicznych, Administrowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, Administrowanie konkursami w celach reklamowych,
Administrowanie zawodami w celach reklamowych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Biznesowa obsługa centrów handlowych dla osób trzecich, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
w zakresie prowadzenia firmy, Doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, Doradztwo w zakresie przenoszenia
przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zakresie zarządzania dotyczące
rekrutacji personelu, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym,
w tym analizy kosztów i zysków, Dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych za pośrednictwem internetu, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Impresariat w działalności artystycznej, Informacje na temat metod sprzedaży, Nabywanie
dostępu do kanałów telewizyjnych, Nabywanie przedsiębiorstw,
Nadzór nad działalnością gospodarczą, Nadzór nad działalnością gospodarczą na rzecz osób trzecich, Nadzór nad zarządzaniem działalnością gospodarczą, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie i zawieranie transakcji
handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, Negocjowanie kontraktów reklamowych, Negocjowanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie transakcji
handlowych w zakresie działalności artystycznej, Negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, Negocjowanie umów z podmiotami opłacającymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej, Obsługa administracyjna
firm na zlecenie, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów
na rzecz osób trzecich, Organizacja zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie spotkań biznesowych, Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Planowanie dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć
oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności gospodarczej, Planowanie spotkań biznesowych, Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc biznesowa
przy prowadzeniu przedsiębiorstw, Pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, Pomoc dla przedsiębiorstw
przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, Pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, Pomoc przy prowadzeniu franszyz, Pomoc przy zakładaniu
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, Pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami handlowymi, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, Pomoc

35

w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej, Pomoc w zakresie planowania działalności
gospodarczej, Pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, Pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, Pomoc
w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, Pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
Pomoc w zarządzaniu przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych,
Pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, Pomoc
w zarządzaniu sprawami biznesowymi, Pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, Porady w zakresie działalności gospodarczej,
Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo
w zakresie reklamy, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, Prowadzenie przedsiębiorstw
[dla osób trzecich], Prowadzenie przedsiębiorstw handlowych [dla
osób trzecich], Przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych
na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie badań dotyczących spraw
z zakresu działalności gospodarczej, Przygotowywanie opracowań
projektów dotyczących tematyki działalności gospodarczej, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Rejestracja pojazdów
i przeniesienie tytułu własności, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Skomputeryzowane zarządzanie biurem, Skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich],
Sporządzanie raportów ekonomicznych, Świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, Świadczenie usług na rzecz instytucji akademickich w zakresie zarządzania kursami akademickimi, Tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Usługi agencji literackich
obejmujące negocjowanie umów, Usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, Usługi doradcze
w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zakresie
działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej, Usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw,
Usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm, Usługi impresariów w działalności artystycznej, Usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli
i modelek, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, Usługi outsourcingu
w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, Usługi
outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, Usługi
planowania dla przedsiębiorstw, Usługi pośrednictwa biznesowego
związane z kojarzeniem profesjonalistów o zróżnicowanych profilach
z klientami, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa
w interesach, Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi przepisywania nagranych raportów lekarskich, Usługi recepcyjne dla gości
[usługi w zakresie czynności biurowych], Usługi składania zamówień
hurtowych, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, Usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, Usługi w zakresie administrowania działalnością
gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych
za pomocą Internetu, Usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej, Usługi w zakresie czynności biurowych, Usługi
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, Usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, Usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, Usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, Usługi
w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami
gospodarczymi, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, Usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla
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przedsiębiorstw, Usługi w zakresie planowania i ustalania strategii
działalności gospodarczej, Usługi w zakresie strategii biznesowych,
Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi
w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, Usługi
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz obiektów parkingowych, Usługi w zakresie
zarządzania biznesowego świadczone na rzecz portów lotniczych,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz
hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz hurtowni, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz podmiotów
świadczących usługi rozrywkowe, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz wykonawców muzycznych, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz punktów
sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego
świadczone przez agencje teatralne, Usługi w zakresie zarządzania
biznesowego świadczone na rzecz kompleksów basenów, Usługi
w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz teatrów,
Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone autorom
i pisarzom, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone
na rzecz aktorów, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz muzyków, Usługi w zakresie zarządzania biznesowego świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi zarządzania biurowego [dla osób trzecich], Usługi zarządzania biznesowego w zakresie
rozwoju przedsiębiorstw, Usługi zarządzania biznesowego dla piłkarzy, Usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu
elektronicznego, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich],
Usługi zarządzania łańcuchem dostaw, Usługi zarządzania zapasami,
Usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów o świadczenie usług na rzecz innych, Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, Wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi
na ogłoszenia przetargowe, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
przedsiębiorstwem i planowania, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
działalnościami gospodarczymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie franchisingu, Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę,
Wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji, Wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie otwierania restauracji
i ich działalności, Wycena cyklu życia do celów biznesowych, Wydolność przedsiębiorstw (Ekspertyzy w zakresie-), Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub
reklamowych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
towarów i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie administracyjne
hotelami, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Zarządzanie administracyjne w szpitalach, Zarządzanie biurami działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, Zarządzanie biznesowe
atrakcjami dla odwiedzających, Zarządzanie biznesowe centrami
konferencyjnymi, Zarządzanie biznesowe dla sklepów, Zarządzanie
biznesowe hotelami, Zarządzanie biznesowe klubami sportowymi,
Zarządzanie biznesowe liniami lotniczymi, Zarządzanie biznesowe
lokalami rozrywkowymi, Zarządzanie biznesowe na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie biznesowe programami refundacji
w imieniu osób trzecich, Zarządzanie biznesowe restauracjami, Zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Zarządzanie
biznesowe w przychodni weterynaryjnej, Zarządzanie biznesowe
w szpitalach, Zarządzanie biznesowe w zakresie logistyki na rzecz
innych osób, Zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz
firmami brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa, Zarządzanie
działalnością handlową, Zarządzanie działalnością gospodarczą [dla
osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczące osobistości
świata sportu, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
stacji benzynowych [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
firm handlowych i firm usługowych, Zarządzanie działalnością hoteli,
dla osób trzecich, Zarządzanie firmą [na rzecz osób trzecich], Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich], Zarządzanie flotą transpor-
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tową [dla osób trzecich], Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie hotelami,
Zarządzanie hotelami na rzecz osób trzecich, Zarządzanie klinikami
medycznymi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie kosztami medycznymi, Zarządzanie liniami lotniczymi, Zarządzanie mieszkaniami, Zarządzanie na rzecz zawodowych sportowców, Zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Zarządzanie procesami
biznesowymi, Zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo
w tym zakresie, Zarządzanie projektami działalności gospodarczej
[dla osób trzecich], Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Zarządzanie przedsiębiorstwami, w tym doradztwo
w sprawach demograficznych, Zarządzanie przedsiębiorstwami handlu detalicznego dla osób trzecich, Zarządzanie punktami obsługi
telefonicznej dla osób trzecich, Zarządzanie relacjami z klientami,
Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, Zarządzanie szpitalami,
Zarządzanie w działalności handlowej, Zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo marketingowe
w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe
i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Doradztwo w zakresie analizy zachowań
zakupowych konsumentów, Doradztwo w zakresie demografii
do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie
promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie segmentacji rynku, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie usług reklamowych i promocyjnych, Doradztwo w zakresie
wprowadzania do obrotu produktów chemicznych, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, Konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące reklamy, Konsultacje w zakresie
promocji działalności gospodarczej, Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych na rzecz firm, Organizacja promocji
przy użyciu mediów audiowizualnych, Pomoc w zakresie marketingu, Porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie marketingu, Promocja towarów i usług poprzez
sponsorowanie, Świadczenie doradczych usług marketingowych dla
producentów, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące reklamy,
promocji i marketingu, Usługi doradcze odnoszące się do akcji promocyjnych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze
w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi doradcze w zakresie
marketingu afiliacyjnego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu,
Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
marketingu dla kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu bezpośredniego,
Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi konsultingowe
w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, Usługi konsultingowe
w zakresie marketingu internetowego, Usługi reklamowe mające
na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków
[FSGS], Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Wsparcie w dziedzinie
promocji biznesu, Bezpośrednia reklama pocztowa, Dystrybucja broszur reklamowych, Dystrybucja drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty, Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych [ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek,
prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek, w szczególności
do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim,
Dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową, Dystrybucja
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materiałów reklamowych na ulicy, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja pocztowych
przesyłek reklamowych i dodatków reklamowych dołączonych
do zwykłych wydań, Dystrybucja próbek reklamowych, Dystrybucja
produktów do celów reklamowych, Dystrybucja prospektów do celów reklamowych, Dystrybucja prospektów i próbek, Dystrybucja
prospektów i próbek do celów reklamowych, Dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, Dystrybucja tekstów reklamowych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, Dystrybucja ulotek promocyjnych, Dystrybucja ulotek reklamowych,
Kolportaż próbek, Organizowanie dystrybucji próbek reklamowych,
Próbki (Kolportaż-), Promocja towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kuponów, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy
promocyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
dystrybucję kart rabatowych, Przygotowywanie dystrybucji próbek
reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, Przygotowywanie dystrybucji ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania
telefoniczne, Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
Rozpowszechnianie broszur reklamowych, Reklamowych (Rozpowszechnianie ogłoszeń-), Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w internecie, Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy,
marketingu i publicity, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam dla
osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich
przez Internet, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Rozpowszechnianie
reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych,
Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu
przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, Usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, Usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy, Wynajem powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Dostarczanie powierzchni reklamowych w globalnej sieci komputerowej, Leasing
billboardów reklamowych, Organizowanie przestrzeni reklamowej
w gazetach, Reklama w windach, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej
w Internecie, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
Udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Usługi pośrednictwa
w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, Wynajem bilbordów reklamowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem billboardów, Wynajem billboardów reklamowych, Wynajem czasu na emisję reklam w kinach, Wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem
materiałów reklamowych, Wynajem pomocy reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, Wynajem powierzchni
reklamowej na stronach internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej w pociągach, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów
reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej w mieniu należącym do kolei, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowych w internecie na potrzeby ogłoszeń
o pracę, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Wynajem tablic
do celów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie
wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, Wypożyczanie billboardów cyfrowych, Wypożyczanie
materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Zapewnianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja
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materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Agencja public relations, Agencje reklamowe, Aktualizowanie informacji reklamowych
w komputerowej bazie danych, Badanie rynku, Dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, Dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, Dostarczanie informacji marketingowych, Dostarczanie
informacji
marketingowej,
Dostarczanie
informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie przewodników reklamowych do przeszukiwania konsultowanych online, Działalność reklamowa, w szczególności w dziedzinie sieci telematycznych
i telefonicznych, Edycja postprodukcyjna reklam, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Gromadzenie informacji
związanych z reklamą, Indeksowanie stron internetowych w celach
handlowych lub reklamowych, Informacja marketingowa, Kampanie
marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam, Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Marketing dotyczący promocji, Marketing finansowy, Marketing
handlowy [inny niż sprzedaż], Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing opierający się na współpracy z influencerem [Influencer marketing], Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing
ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania,
Modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Oceny szacunkowe
do celów marketingowych, Oferowanie próbek produktów, Ogłoszenia drobne, Opracowanie koncepcji marketingowych, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
Opracowywanie kampanii promocyjnych, Opracowywanie strategii
i pomysłów marketingowych, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Optymalizacja stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, Organizacja i przeprowadzanie
imprez reklamowych, Organizacja konkursów w celach reklamowych, Organizacja pokazów mody do celów promocji sprzedaży, Organizowanie działań reklamowych w kinach, Organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób
trzecich, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele
dobroczynne, Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw, Pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych
i promocyjnych, Plakaty reklamowe (Rozlepianie-), Planowanie strategii marketingowych, Pomoc w komercjalizacji produktu w ramach
kontraktu franczyzowego, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tożsamości korporacyjnej, Pomoc w zarządzaniu w zakresie promocji działalności gospodarczej, Poszukiwania
w zakresie patronatu, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych
i reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań
dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja
nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja programów
typu telezakupy, Produkcja programów związanych z telezakupami,
Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Produkcja reklam, Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, Produkcja wizualnych materiałów
reklamowych, Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych,
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Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promocja [reklama] podróży, Promocja serii
filmów na rzecz osób trzecich, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promocja towarów przy pomocy influencerów, Promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promocyjne usługi handlowe, Promowanie działalności gospodarczej,
Promowanie dzieł sztuki innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie koncertów muzycznych, Promowanie korzyści z energooszczędnych
technologii oświetlenia dla profesjonalistów w dziedzinie oświetlenia, Promowanie muzyki innych poprzez dostarczanie portfolio online za pośrednictwem witryn internetowych, Promowanie projektów
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży artykułów mody za pośrednictwem artykułów promocyjnych w czasopismach, Promowanie
sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlowych, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie
reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z zawodami sportowymi, Promowanie towarów
i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług
sponsorów z programami promocyjnymi, Promowanie towarów
i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez
klienta program, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług w drodze sponsorowania międzynarodowych wydarzeń
sportowych, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie
towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów
kart rabatowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Promowanie usług
finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, Promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie
materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych,
Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie
i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie list adresowych
dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio
do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż], Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów
promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, Przygotowywanie prezentacji
w celach reklamowych, Przygotowywanie publikacji reklamowych,
Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich,
Przygotowywanie reklam prasowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie druków
do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie literatury reklamowej, Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów
reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama banerowa, Reklama
bezpośredniej odpowiedzi, Reklama biznesowych stron internetowych, Reklama i marketing, Reklama i usługi reklamowe, Reklama
na billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komu-
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nikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji,
Reklama promocyjna projektów badawczych, Reklama promocyjna
w zakresie szkoleń filozoficznych, Reklama radiowa, Reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama
w czasopismach, Reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, Reklama, w tym promowanie produktów i usług
na rzecz osób trzecich za pomocą układów ze sponsorami i umów licencyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi, Reklama w zakresie filmów kinowych, Reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem telefonu,
Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
Reklama zewnętrzna, Reklama związana z transportem i dostawą,
Reklamowanie filmów kinematograficznych, Reklamowanie kin, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu,
Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom
dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Reklamowe i sponsorowane teksty (Tworzenie-), Reklamy kinowe, Reklamy
montowane na dachach taksówek, Reklamy online, Reklamy prasowe (Przygotowywanie-), Reklamy radiowe, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy telewizyjne, Reprodukcja materiału reklamowego,
Reżyserowanie filmów reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Rozwój planu marketingowego, Skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, Sporządzanie
raportów do celów marketingowych, Teksty (Tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), Telemarketing, Testowanie marki, Tworzenie reportaży reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Udostępnianie online
przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób
trzecich prowadzących handel online w Internecie, Udostępnianie
raportów marketingowych, Udzielanie informacji dotyczących marketingu, Udzielanie informacji związanych z reklamą, Umieszczanie
reklam, Usługi agencji marketingowych, Usługi agencji reklamowych, Usługi agencji w zakresie promowania osobistości świata sportu, Usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami
a właścicielami stron internetowych, Usługi franczyzowe związane
z pomocą w zakresie marketingu, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi izby handlowej w zakresie promocji przedsiębiorstw,
Usługi izby handlowej w zakresie promocji handlu, Usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, Usługi marketingowe,
Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi
marketingowe w dziedzinie stomatologii, Usługi marketingowe
w dziedzinie podróży, Usługi marketingowe w dziedzinie restauracji,
Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, Usługi marketingowe związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi marketingu bezpośredniego,
Usługi marketingu telefonicznego [z wyjątkiem sprzedaży], Usługi
merchandisingu, Usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, Usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych,
Usługi planowania w zakresie reklamy, Usługi promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjne dotyczące gry w baseball, Usługi promocyjne i reklamowe, Usługi promocyjne świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi promocyjne
związane z imprezami w zakresie sportów elektronicznych, Usługi
promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów audiowizualnych,
Usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe dla architektów, Usługi
reklamowe dla branży literackiej, Usługi reklamowe dla kwiaciarzy,
Usługi reklamowe dotyczące baz danych, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe dotyczące gazet, Usługi reklamowe
dotyczące usług finansowych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży majątku osobistego, Usługi reklamowe dotyczące przemysłu mor-
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skiego, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Usługi reklamowe i marketingowe, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi reklamowe
i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, Usługi reklamowe i promocyjne oraz dotyczące ich konsultacje, Usługi reklamowe i promocyjne [publicity], Usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, Usługi reklamowe na rzecz innych, Usługi reklamowe obejmujące promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie chorób, Usługi reklamowe, promocyjne i public relations, Usługi reklamowe służące
tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, Usługi reklamowe świadczone przez radiowe i telewizyjne agencje reklamowe,
Usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności marki na rzecz innych, Usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie
opieki społecznej, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie spraw środowiskowych, Usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii społecznych, Usługi reklamowe, w szczególności w zakresie promocji
towarów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, Usługi reklamowe w zakresie promocji usług maklerskich dotyczących akcji i innych papierów wartościowych, Usługi reklamowe w zakresie branży
podróżniczej, Usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu, Usługi reklamowe w zakresie promocji
sprzedaży napojów, Usługi reklamowe w zakresie zwiększania świadomości społecznej na temat korzyści z robienia zakupów w lokalnych sklepach, Usługi reklamowe w zakresie turystyki i podróży,
Usługi reklamowe w zakresie artykułów perfumeryjnych, Usługi reklamowe w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi reklamowe
w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi reklamowe w zakresie urządzeń do obrazowania in vivo, Usługi reklamowe w zakresie produktów do obrazowania in vivo, Usługi reklamowe w zakresie produktów
farmaceutycznych, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów,
Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów,
Usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, Usługi reklamowe za pośrednictwem podwójnych tablic reklamowych noszonych
przez człowieka, Usługi reklamowe za pośrednictwem tekstu
na ekranach telewizyjnych, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamowe związane z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, Usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Usługi reklamowe związane
z przemysłem transportowym, Usługi reklamowe związane z książkami, Usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamowe
związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane z pracami publicznymi, Usługi reklamowe związane
z robotami publicznymi, Usługi reklamowe związane z produktami
farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, Usługi reklamowe związane z imprezami e-sportowymi, Usługi reklamy graficznej, Usługi reklamy politycznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi
reklamy zewnętrznej, Usługi rozwoju w zakresie kreatywnego planowania marketingowego, Usługi tworzenia kontaktów sprzedażowych, Usługi w zakresie marketingu gospodarczego, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi w zakresie marketingu baz danych,
Usługi w zakresie oceny marki, Usługi w zakresie ogłoszeń drobnych,
Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
Usługi w zakresie pozycjonowania marki, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów,
Usługi w zakresie promocji, Usługi w zakresie promocji działalności
gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem teleksu, Usługi w zakresie promocji sprzedaży, Usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej
świadczone za pośrednictwem telefonu, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, Usługi w zakresie reklamy prasowej,
Usługi w zakresie reklamy graficznej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi w zakresie reklamy, Usługi w zakresie rekla-
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my cyfrowej, Usługi w zakresie strategii rozwoju marki, Usługi w zakresie tożsamości korporacyjnej, Usługi w zakresie tworzenia marki
(reklama i promocja), Usługi w zakresie tworzenia marki, Usługi w zakresie wyceny marki, Usługi w zakresie zakupu środków przekazu
[miejsca i czasu w mediach], Usługi wprowadzania produktów na rynek, Usługi współpracy z blogerami, Usługi zarządzania społecznością online, Usługi związane z publiczną prezentacją produktów,
Wprowadzanie na rynek nowych produktów, Wsparcie w dziedzinie
komercjalizacji produktów, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wydawanie ulotek reklamowych, Wykonywanie materiałów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich, Zapewnianie modelek i modeli
do celów promocyjnych, Zapewnianie modelek i modeli do reklamy,
Zarządzanie promocją sławnych osób, Zarządzanie promocyjne
na rzecz osobistości sportowych, Zawieranie umów reklamowych
na rzecz innych, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji
na rzecz osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla osób często
podróżujących drogą powietrzną, Administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną,
Doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych
dla klientów, Marketing towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Obsługa programów lojalnościowych, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla
klientów i programów motywacyjnych, Organizowanie i zarządzanie
programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej
i programami lojalnościowymi, Organizowanie konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi, Organizowanie, obsługiwanie i nadzorowanie w zakresie programów motywacyjnych, Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych planów motywacyjnych,
Promowanie sprzedaży dla osób trzecich świadczone poprzez dystrybucję oraz administrowanie kartami użytkowników uprzywilejowanych, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez przyznawanie punktów premiowych za używanie kart
kredytowych, Promowanie sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Promowanie towarów i usług
osób trzecich poprzez administrowanie sprzedażowych i promocyjnych programów motywacyjnych ze znaczkami do wymiany, Usługi
administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, Usługi klubów
klienta dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych,
Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi w zakresie programów lojalnościowych, Zarządzanie hotelowymi programami motywacyjnymi
osób trzecich, Zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami
motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, Zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz promowania sprzedaży, Zarządzanie programami
motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich, Badania w zakresie public relations, Doradztwo w dziedzinie
public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, Doradztwo w zakresie public relations, Pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations, Prowadzenie badań w dziedzinie public relations, Usługi biura
prasowego, Usługi doradztwa w zakresie public relations, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi lobbingu handlowego, Usługi relacji
z mediami, Organizacja i przeprowadzanie wystaw w ramach targów
handlowych, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
Organizacja targów handlowych, Organizacja targów w celach handlowych i reklamowych, Organizacja wydarzeń komercyjnych, Organizacja wystaw dla biznesu lub handlu, Organizacja wystaw kwiatów
i roślin do celów handlowych lub reklamowych, Organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, Organizacja wystaw w ce-
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lach handlowych, Organizacja wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych,
Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych
lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw handlowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki w celach komercyjnych lub reklamowych, Organizowanie i prowadzenie targów
związanych z działalnością wydawniczą, Organizowanie i prowadzenie targów handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów biznesowych, Organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, Organizowanie i przeprowadzanie wystaw handlowych,
Organizowanie imprez w celach handlowych i reklamowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, Organizowanie pokazów handlowych, Organizowanie pokazów mody w celach handlowych, Organizowanie pokazów w celach handlowych, Organizowanie targów
handlowych, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, Organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych i reklamowych, Organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie wystaw i targów
w celach biznesowych i promocyjnych, Organizowanie wystaw w celach handlowych, Planowanie i prowadzenie targów handlowych,
wystaw i prezentacji w celach gospodarczych i reklamowych, Pokazy
[do celów promocyjnych/reklamowych], Pokazy mody w celach handlowych, Pokazy mody w celach promocyjnych [Organizacja-], Promocja targów do celów handlowych, Promowanie i przeprowadzanie targów handlowych, Prowadzenie pokazów handlowych,
Prowadzenie pokazów w zakresie działalności gospodarczej, Prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych
i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, Prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, Prowadzenie wystaw
w celach biznesowych, Prowadzenie wystaw w celach reklamowych,
Prowadzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych online, Przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, Przygotowywanie pokazów w celach handlowych, Przygotowywanie pokazów
w celach reklamowych, Przygotowywanie wystaw do celów działalności gospodarczej, Przygotowywanie wystaw w celach handlowych, Przygotowywanie wystaw w celach komercyjnych, Przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, Usługi w zakresie
zarządzania targami, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Dekoracja wystaw sklepowych, Organizacja i prowadzenie
prezentacji produktów, Organizacja wystaw do celów reklamowych,
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych, Organizowanie i prowadzenie pokazów w celach reklamowych, Pokaz
handlowy [dla osób trzecich], Pokazy sprzętu fotograficznego [do celów reklamowych], Pokazy towarów, Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów do celów promocyjnych, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także
na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, Prezentacje towarów i usług, Prezentowanie produktów finansowych
w mediach komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach
reklamowych, Usługi dekorowania wystaw w celach reklamowych,
Usługi prezentowania produktów na wystawach sklepowych przez
modelki lub modeli, Usługi reklamowe za pośrednictwem reklamy
na balonach, Usługi w zakresie aranżacji wystaw sklepów detalicznych, Usługi w zakresie dekoracji okien i aranżacji wystaw, Usługi
w zakresie dekorowania wystaw sklepowych, Usługi w zakresie organizowania pokazów towarów handlowych, Usługi w zakresie pokazów towarów, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Abonowanie dostępu do serwisu telekomunikacyjnych baz danych, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, Administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich],
Administrowanie sprzedażą, Agencje eksportowe i importowe,
Agencje importowe i eksportowe, Agencje importu-eksportu towarów, Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dostarczanie
informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samo-

Nr 27/2022

chodów, Elektroniczne przetwarzanie zamówień, Gromadzenie,
na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie proponowanych ofert
w przetargach, Handel (Zarządzanie w zakresie zamówień w-), Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Informacje i doradztwo
w zakresie handlu zagranicznego, Nabywanie towarów i usług dla
innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw,
Notowania cenowe towarów lub usług, Organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, Organizacja subskrypcji do czasopism w formacie elektronicznym, Organizacja subskrypcji kanału telewizji, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji
pakietów medialnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Organizacja subskrypcji usług telefonicznych, Organizacja subskrypcji usług internetowych, Organizowanie i prowadzenie imprez
związanych ze sprzedażą bydła, Organizowanie i prowadzenie dla
osób trzecich imprez związanych ze sprzedażą inwentarza żywego
i bydła zarejestrowanego i przeznaczonego na sprzedaż, Organizowanie i prowadzenie imprez związanych ze sprzedażą inwentarza
żywego, Organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich,
Organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku
z zakupem i sprzedażą produktów, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], Organizowanie zakupów
zbiorowych, Organizowanie zakupu towarów na rzecz osób trzecich,
Porównywarki cen zakwaterowania, Pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w zakresie transakcji
handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, Pozyskiwanie kontraktów
dotyczących dostaw energii, Pozyskiwanie kontraktów na kupno
i sprzedaż towarów, Pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], Pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów i usług, na rzecz innych,
Pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży
towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych
ze sprzedażą towarów, Pozyskiwanie umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, Pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, Procedury administracyjne związane ze składaniem
zleceń kupna za pośrednictwem telefonu lub komputera, Procedury
administracyjne związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem komputera, Procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, Rozpowszechnianie wykazów nazwisk i adresów,
Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień online,
Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Świadczenie usług
porównania cen online, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udostępnianie informacji
o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub napojów,
Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich dotyczących laptopów, Udostępnianie porad dotyczących konsumenckich
produktów kosmetycznych, Udostępnianie porad dotyczących produktów konsumenckich w zakresie laptopów, Udostępnianie porad
dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, Udzielanie informacji konsumenckich o produktach w zakresie
kosmetyków, Udzielanie porad dla konsumentów o produktach,
Udzielanie porad konsumenckich dotyczących produktów, Usługi
administracyjne w zakresie kierowania klientów na konsultacje
z prawnikiem, Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Usługi administracyjne w zakresie programów
przekazywania udziałów pracownikom, Usługi administracyjne w zakresie rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych, Usługi administracyjne w zakresie ubezpieczenia zdrowia zębów, Usługi agencji eksportowo-importowych, Usługi agencji eksportowych, Usługi agencji
importowo-eksportowych, Usługi agencji importowo-eksportowych w dziedzinie energii, Usługi agencji importowych, Usługi agencji zakupu, Usługi automatycznego zamawiania ponownego na rzecz
firm, Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm,
Usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich,
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla
osób trzecich, Usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi,
Usługi importowo-eksportowe, Usługi informacyjne i poradnictwo
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów do makijażu,
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Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi konsultacyjne w zakresie nabywania towarów
i usług, Usługi porównywania cen, Usługi porównywania cen energii,
Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą
potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, Usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem,
Usługi w zakresie kupna, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], Usługi
w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, Usługi w zakresie nabywania wyposażenia biurowego świadczone osobom trzecim,
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi w zakresie porównywania zakupów, Usługi w zakresie promocji eksportu, Usługi w zakresie
zamówień online w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą na miejsce, Usługi w zakresie zamówień online,
Usługi zarządzania sprzedażą, Usługi zlecania na zewnątrz w zakresie
organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz innych, Zamówienia handlowe (Zarządzanie w zakresie-), Zaopatrzenie osób trzecich w napoje alkoholowe [zakup towarów dla innych przedsiębiorców], Zapewnianie konsumentom rekomendacji o towarach w celach handlowych,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Zarządzanie administracyjne zamówieniami na zakup w ramach usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, Zarządzanie w imieniu przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w zakresie zaopatrywania w materiały biurowe, Zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, Zarządzanie w zakresie zamówień, Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, Aukcje nieruchomości,
Aukcje samochodowe, Aukcje telefoniczne i telewizyjne, Organizacja
i przeprowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów komórkowych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji i aukcji
odwrotnych za pośrednictwem komputera i sieci telekomunikacyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telefonu, Organizacja i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem telewizji,
Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Prowadzenie aukcji, Prowadzenie aukcji za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji
wirtualnych, Przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, Sprzedaż aukcyjna nieruchomości, Usługi aukcji i aukcji odwrotnych, Usługi aukcji online dla osób trzecich, Usługi aukcyjne dotyczące rolnictwa,
Usługi aukcyjne online, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem
Internetu, Usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, Usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie licytacji świadczone
w Internecie, Usługi aukcyjne, Bezobsługowe usługi sklepu detalicznego w odniesieniu do napojów, Sklepowe usługi detaliczne związane z dywanami, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób
trzecich do zakupu odzieży, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług rozrywkowych, Sprzedaż
detaliczna kart przedpłaconych dla osób trzecich do zakupu usług
telekomunikacyjnych, Sprzedaż detaliczna kart przedpłaconych dla
osób trzecich do zakupu treści multimedialnych, Sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi detaliczne związane z nożami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które
można nosić na sobie, Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi handlu detalicznego
związane z pobieralnymi plikami muzycznymi, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego
związane z futrami sztucznymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Usługi handlu detalicznego w odnie-
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sieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, Usługi handlu
detalicznego związane z akcesoriami do rowerów, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu detalicznego związane z preparatami do włosów, Usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektrycznego, Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
mody, Usługi handlu detalicznego związane z wózkami dziecięcymi,
Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej
do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu
detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki,
Usługi handlu detalicznego online obejmującego nagraną muzykę
i nagrane filmy do pobrania, Usługi handlu detalicznego związane
z urządzeniami kuchennymi, Usługi handlu detalicznego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie baterii,
Usługi handlu detalicznego związane z filiżankami i szklankami, Usługi handlu detalicznego w zakresie akumulatorów, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzętem audiowizualnym, Usługi handlu detalicznego
związane ze środkami zapachowymi, Usługi handlu detalicznego
związane z napojami alkoholowymi, Usługi handlu detalicznego
związane ze sprzętem ogrodniczym, Usługi handlu detalicznego
w zakresie produktów ogrodniczych, Usługi handlu detalicznego
związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek
zawierających piwo, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi
handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających czekoladki, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających żywność,
Usługi handlu hurtowego dotyczące futer sztucznych, Usługi handlu
hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego,
Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi
klubów książki prowadzących sprzedaż detaliczną dla członków,
Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z oświetleniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem medycznym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami
przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
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z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z bronią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi,
Usługi sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nićmi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do szycia, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przędzą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paliwami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami
do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lodami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami nawigującymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z drukami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji
napojów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z jednorazowymi
wyrobami papierowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z instrumentami muzycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami seksualnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z treściami rejestrowanymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
do nurkowania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przybora-
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mi toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych
sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów w związku z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej
za zamówieniem pocztowym związane z napojami alkoholowymi
[z wyjątkiem piwa], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów w związku z piwem, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane
z artykułami spożywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami spożywczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych
związane z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie futer, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie produktów delikatesowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części
samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące farb, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z sejfami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do mrożenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem
do podgrzewania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dziełami
sztuki, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w rolnictwie,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyrobami rymarskimi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z walizkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smarami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z piwem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podściółką dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do szycia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usłu-
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gi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tytoniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej wyrobów ogrodniczych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem do robót ziemnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami naściennymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deserami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami piekarniczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z produktami mlecznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ręcznymi urządzeniami do budowy, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z sorbetami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami nawigującymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jogurtami mrożonymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami medycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kakao, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z herbatami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mięsem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z akcesoriami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
części samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie futer, Usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie słodyczy, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie filiżanek i szklanek, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie urządzeń kuchennych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie
wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych.

(111) 352358
(151) 2022 03 25

(220) 2021 11 10
(441) 2021 12 06

(210) 536329
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(732) ŁAWSKI FILIP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FULCRUM ESTATE
(540)

(591) czerwony, szary, czarny
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, Inwestowanie w nieruchomości,
Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność,
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie konsorcjalne nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Finansowe
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz
osób trzecich, Ocena i wycena nieruchomości, Ocena nieruchomości
[wycena], Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie dzierżawy [tylko nieruchomości], Organizowanie finansowania zakupu
nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Organizowanie umów
pożyczki pod zastaw nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Oszacowania majątku nieruchomego (nieruchomości),
Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Planowanie finansów w zakresie nieruchomości, Planowanie inwestycji
w nieruchomości, Pobieranie podatków od nieruchomości komercyjnych, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie
udziałów finansowych w nieruchomościach, Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo
nieruchomości, Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing
nieruchomości.
(111) 352359
(220) 2021 11 11
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) STRĄK PAWEŁ, Szczęsne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ceeconev
(540)

(210) 536339

(591) pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie do budownictwa wodno-lądowego,
37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
42 Usługi w zakresie projektowania, Usługi inżynieryjne, Usługi doradztwa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej.
(111) 352360
(220) 2021 11 12
(210) 536366
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEVEL UP SKILL BILL
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące z dodatkiem soku.
(111) 352361
(220) 2021 09 13
(210) 533845
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)

44

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydział Budownictwa
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 26.07.99, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audiowizualne,
Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przyrządy pomiarowe,
zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, Instalacje i systemy kontrolno-sterujące, Programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt
komputerowy przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne,
Aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne niż chemiczne, Akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych inne niż papiernicze,
16 Afisze, Plakaty, Albumy, Blankiety, Broszury, Druki, Emblematy,
Kalendarze, Katalogi, Koperty, Karty pocztowe, Książki, Materiały
do nauczania, Notatniki, Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory
do pisania, Pióra, Ołówki, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki,
Publikacje drukowane, Czasopisma, Gazety, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Rejestry, Zakładki do książek, Kartki okolicznościowe,
Wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje naukowo-dydaktyczne, Skrypty dla studentów, Almanachy, Modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, Papier do pisania,
Prospekty, Teczki na dokumenty, Skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie,
informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie warsztatów, Edukacja, Informacja o edukacji,
Nauczanie, Nauczanie korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Prowadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie
książek i innych tekstów, Wypożyczanie książek, Organizowanie
obozów i imprez sportowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, sympozjów, zjazdów, Publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, Usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych
specjalistów i kadr naukowych, Organizacja pokazów i prezentacji
osiągnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawnicze,
Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Produkcja filmów,
Fotoreportaże, Usługi redaktorskie takie jak: redagowanie tekstów
pisanych, Redagowanie książek, materiałów drukowanych, tekstów
innych niż teksty reklamowe, 42 Usługi inżynierów lub naukowców
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne),
Badania naukowe, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, administrowanie stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, Analizy systemów komputerowych, Usługi naukowe,
badawcze i rozwojowe, Usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, Badania chemiczne, Badania geologiczne, Badania techniczne,
Badania w dziedzinie mechaniki, Prace badawczo-rozwojowe, Prace
naukowe, badawcze, wdrożeniowe, Projektowanie budynków, Prace
projektowe, Doradztwo budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli i budynków, Usługi w zakresie ochrony środowiska,
Ekspertyzy inżynieryjne, Projektowanie systemów komputerowych,
Planowanie urbanistyczne, Testowanie pojazdów, Projektowanie
techniczne, Testowanie materiałów, Programowanie komputerów,
Instalacje oprogramowania komputerowego, Wykonywanie opinii
i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, Opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi
graficzne, Kontrola jakości, Usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, Nadzór i doradztwo w zakresie projektowania obiektów
budowlanych, opracowanie inwentaryzacji obiektów budowlanych
i inżynierskich, doradztwo merytoryczne w procesie opracowania
polityki urbanistycznej, architektonicznej i przestrzennej, doradztwo
merytoryczne w procesie opracowania strategii z zakresu rewitalizacji, polityki mieszkaniowej i partycypacji społecznej, numeryczne
badania konstrukcji stalowych w nowoczesnym budownictwie, badania i ocena właściwości materiałów budowlanych, analizy numeryczne konstrukcji budowlanych, badanie parametrów mikroklimatu
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wnętrz budynków oraz innych parametrów budowlanych, przeprowadzanie diagnostyki cieplnej budynków, lokalizacja nieszczelności w obudowie zewnętrznej budynków, ocena zawartości wilgoci
w konstrukcjach budowlanych i materiałach budowlanych, określenie przewodności cieplnej i dyfuzyjności materiałów budowlanych,
badanie lokalizacji zbrojeń, badanie korozji zbrojeń, wykonywanie
odwiertów budowlanych, badania nośności podłoży.

(111) 352362
(220) 2021 09 13
(210) 533847
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) e Wydział Elektryczny
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 24.15.07, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audiowizualne,
Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przyrządy pomiarowe,
zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, Instalacje i systemy kontrolno-sterujące, Programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt
komputerowy przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne,
Aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne niż chemiczne, Akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych inne niż papiernicze,
16 Afisze, Plakaty, Albumy, Blankiety, Broszury, Druki, Emblematy,
Kalendarze, Katalogi, Koperty, Karty pocztowe, Książki, Materiały
do nauczania, Notatniki, Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory
do pisania, Pióra, Ołówki, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki,
Publikacje drukowane, Czasopisma, Gazety, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Rejestry, Zakładki do książek, Kartki okolicznościowe,
Wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje naukowo-dydaktyczne, Skrypty dla studentów, Almanachy, Modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, Papier do pisania,
Prospekty, Teczki na dokumenty, Skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie,
informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie warsztatów, Edukacja, Informacja o edukacji,
Nauczanie, Nauczanie korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Prowadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie
książek i innych tekstów, Wypożyczanie książek, Organizowanie
obozów i imprez sportowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, sympozjów, zjazdów, Publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, Usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych
specjalistów i kadr naukowych, Organizacja pokazów i prezentacji
osiągnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawnicze,
Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Produkcja filmów,
Fotoreportaże, Usługi redaktorskie takie jak: redagowanie tekstów
pisanych, Redagowanie książek, materiałów drukowanych, tekstów
innych niż teksty reklamowe, 42 Usługi inżynierów lub naukowców
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne),
Badania naukowe, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, administrowanie stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, Analizy systemów komputerowych, Usługi naukowe,
badawcze i rozwojowe, Usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, Badania chemiczne, Badania geologiczne, Badania techniczne,
Badania w dziedzinie mechaniki, Prace badawczo-rozwojowe, Prace
naukowe, badawcze, wdrożeniowe, Projektowanie budynków, Prace
projektowe, Doradztwo budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli i budynków, Usługi w zakresie ochrony środowiska,
Ekspertyzy inżynieryjne, Projektowanie systemów komputerowych,
Planowanie urbanistyczne, Testowanie pojazdów, Projektowanie
techniczne, Testowanie materiałów, Programowanie komputerów,
Instalacje oprogramowania komputerowego, Wykonywanie opinii
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i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, Opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi
graficzne, Kontrola jakości, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Diagnostyka elektryczna, doradztwo w zakresie wymagań
środowiskowych dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
oraz bezpieczeństwa ludzi narażonych na działanie pól i fal elektromagnetycznych, sprawdzanie aparatury kontrolno-pomiarowej,
elektronicznej i elektrycznej, badanie odpornościowe prototypów
na władowania elektrostatyczne, określanie poziomu zakłóceń przewodzonych i emitowanych przez urządzenia elektryczne, identyfikacja pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych,
ocena strat energii elektrycznej, technicznych i handlowych, obliczenie strat technicznych i handlowych w sieci dystrybucyjnej, analizy strat energii, projektowanie i wykonanie silników indukcyjnych
specjalnego wykonania, opracowanie modeli matematycznych układów napędowych i metod analizy rzeczywistych obciążeń układów
napędowych, analiza obliczeniowa stanów dynamicznych układów
napędowych, wyznaczanie parametrów układów napędowych,
analiza i eksploracja danych-pozyskiwanie wiedzy z danych, analiza
danych pomiarowych, predykcja szeregów czasowych, klasyfikacja
i grupowanie danych, modele regresyjne, rozpoznawanie wzorców,
diagnostyka techniczna, modele prognostyczne dla energetyki, bezstykowe skanowanie 3D, obliczenia niezawodności i optymalizacja
złożonych sieci przesyłowych, projektowanie komputeryzowanych
stanowisk pomiarowych, opracowanie modelu strat gęstości mocy
na powierzchni materiału, diagnostyka mechanicznych, elektrycznych oraz optycznych parametrów materiałów, diagnostyka pary
wodnej i ozonu, monitoring laserowo indukowanych zmian przy
pomocy spektrometrów, projektowanie i wdrażanie małych systemów cyfrowej automatyki przemysłowej, projektowanie systemów
automatyki cyfrowej opartych na sterownikach PLC, panelach i rozproszonych modułach wejścia-wyjścia, diagnostyka izolatorów porcelanowych, pomiary polarymetryczne materiałów krystalicznych
oraz amorficznych, pomiary dielektryczne materiałów amorficznych
oraz krystalicznych, usługi obliczeniowe w tym symulacji kwantowo-chemiczne barwników organicznych.

(111) 352363
(220) 2021 09 13
(210) 533850
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydział Infrastruktury i Środowiska
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 26.13.25, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audiowizualne,
Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przyrządy pomiarowe,
zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, Instalacje i systemy kontrolno-sterujące, Programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt
komputerowy przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne,
Aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne niż chemiczne, Akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych inne niż papiernicze,
16 Afisze, Plakaty, Albumy, Blankiety, Broszury, Druki, Emblematy,
Kalendarze, Katalogi, Koperty, Karty pocztowe, Książki, Materiały
do nauczania, Notatniki, Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory
do pisania, Pióra, Ołówki, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki,
Publikacje drukowane, Czasopisma, Gazety, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Rejestry, Zakładki do książek, Kartki okolicznościowe,
Wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje naukowo-dydaktyczne, Skrypty dla studentów, Almanachy, Modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, Papier do pisania,
Prospekty, Teczki na dokumenty, Skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie,
informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie warsztatów, Edukacja, Informacja o edukacji,
Nauczanie, Nauczanie korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Prowadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie
książek i innych tekstów, Wypożyczanie książek, Organizowanie
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obozów i imprez sportowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, sympozjów, zjazdów, Publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, Usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych
specjalistów i kadr naukowych, Organizacja pokazów i prezentacji
osiągnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawnicze,
Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Produkcja filmów,
Fotoreportaże, Usługi redaktorskie takie jak: redagowanie tekstów
pisanych, Redagowanie książek, materiałów drukowanych, tekstów
innych niż teksty reklamowe, 42 Usługi inżynierów lub naukowców
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne),
Badania naukowe, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, administrowanie stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, Analizy systemów komputerowych, Usługi naukowe,
badawcze i rozwojowe, Usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, Badania chemiczne, Badania geologiczne, Badania techniczne,
Badania w dziedzinie mechaniki, Prace badawczo-rozwojowe, Prace
naukowe, badawcze, wdrożeniowe, Projektowanie budynków, Prace
projektowe, Doradztwo budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli i budynków, Usługi w zakresie ochrony środowiska,
Ekspertyzy inżynieryjne, Projektowanie systemów komputerowych,
Planowanie urbanistyczne, Testowanie pojazdów, Projektowanie
techniczne, Testowanie materiałów, Programowanie komputerów,
Instalacje oprogramowania komputerowego, Wykonywanie opinii
i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, Opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi
graficzne, Kontrola jakości, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Optymalizacja metod uzdatniania wody i jej dystrybucji, Badania związane z oczyszczaniem ścieków i zagospodarowania osadów z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, opracowywanie
technik bioremediacji środowiska gruntowo-wodnego, wytwarzanie
biopreparatów z zastosowaniem w rekultywacji gleb, diagnostyki środowiska i oceny genotoksyczności z wykorzystaniem technik
molekularnych, badania nad rozwojem niskoemisyjnych technologii
wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła, analizy chemiczne i fizyczne, diagnostyka molekularna i fitotoksykologiczna, diagnostyka
i optymalizacja kotłów i innych urządzeń energetycznych, opracowywanie technologii wytwarzania nawozów organicznych i mineralnych, opracowywanie programów ochrony środowiska i planów
gospodarki odpadami.

(111) 352364
(220) 2021 09 13
(210) 533852
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 26.01.05, 26.11.03, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audiowizualne,
Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przyrządy pomiarowe,
zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, Instalacje i systemy kontrolno-sterujące, Programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt
komputerowy przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne,
Aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne niż chemiczne, Akcesoria do celów naukowych i dydaktycznych inne niż papiernicze,
16 Afisze, Plakaty, Albumy, Blankiety, Broszury, Druki, Emblematy,
Kalendarze, Katalogi, Koperty, Karty pocztowe, Książki, Materiały
do nauczania, Notatniki, Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory
do pisania, Pióra, Ołówki, Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki,
Publikacje drukowane, Czasopisma, Gazety, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Rejestry, Zakładki do książek, Kartki okolicznościowe,
Wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje naukowo-dy-
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daktyczne, Skrypty dla studentów, Almanachy, Modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, Papier do pisania,
Prospekty, Teczki na dokumenty, Skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie,
informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie warsztatów, Edukacja, Informacja o edukacji,
Nauczanie, Nauczanie korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Prowadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie
książek i innych tekstów, Wypożyczanie książek, Organizowanie
obozów i imprez sportowych, Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji,
seminariów, sympozjów, zjazdów, Publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, Usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych
specjalistów i kadr naukowych, Organizacja pokazów i prezentacji
osiągnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, Usługi wydawnicze,
Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Produkcja filmów,
Fotoreportaże, Usługi redaktorskie takie jak: redagowanie tekstów
pisanych, Redagowanie książek, materiałów drukowanych, tekstów
innych niż teksty reklamowe, 42 Usługi inżynierów lub naukowców
w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu
naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne),
Badania naukowe, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, administrowanie stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, Analizy systemów komputerowych, Usługi naukowe,
badawcze i rozwojowe, Usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, Badania chemiczne, Badania geologiczne, Badania techniczne,
Badania w dziedzinie mechaniki, Prace badawczo-rozwojowe, Prace
naukowe, badawcze, wdrożeniowe, Projektowanie budynków, Prace
projektowe, Doradztwo budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli i budynków, Usługi w zakresie ochrony środowiska,
Ekspertyzy inżynieryjne, Projektowanie systemów komputerowych,
Planowanie urbanistyczne, Testowanie pojazdów, Projektowanie
techniczne, Testowanie materiałów, Programowanie komputerów,
Instalacje oprogramowania komputerowego, Wykonywanie opinii
i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, Opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi
graficzne, Kontrola jakości, Usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, Optymalizacja metod uzdatniania wody i jej dystrybucji,
Projektowanie i optymalizacja konstrukcji, badania maszyn przemysłowych, analizy podatności ustrojów nośnych maszyn roboczych,
usługi wspomagania projektowania łożysk wieńcowych, modelowanie fizyczne i matematyczne, badania technologiczne i zmęczeniowe, optymalizacja procesów przetwórstwa tworzyw, komputeryzacja procesów przetwórstwa tworzyw, badania jakości przetwórstwa
oraz badania struktury zarządzania i organizacji produkcji przedsiębiorstw, usługi z zakresu spawalnictwa, badania związane z sieciami
komputerowymi, przetwarzaniem równoległym i rozproszonym
oraz klastrami i technologiami gridowymi, technikami biometrycznymi i multimedialnymi, modelowaniem i optymalizacją wielokryterialną procesów, statystyką, z analizą, projektowaniem i budową
inżynierskich systemów obliczeniowych i symulacyjnych, badania
eksperymentalne i numeryczne procesów cieplno-przepływowych,
badania nad pomiarami, modelowaniem oraz optymalizacją procesów przepływowych i cieplnych.

(111) 352365
(220) 2021 09 13
(210) 533853
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 01.13.15, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audiowizualne,
Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przyrządy pomiarowe,
zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, Instalacje i systemy kontrolno-sterujące,
Programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt kompu-
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terowy przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, Urządzenia naukowe i laboratoryjne, Aparaty,
przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, Akcesoria do celów naukowych inne niż chemiczne, Akcesoria do celów
naukowych i dydaktycznych inne niż papiernicze, 16 Afisze, Plakaty,
Albumy, Blankiety, Broszury, Druki, Emblematy, Kalendarze, Katalogi,
Koperty, Karty pocztowe, Książki, Materiały do nauczania, Notatniki,
Notesy, Papier listowy, Papeteria, Przybory do pisania, Pióra, Ołówki,
Okładki, Obwoluty, Publikacje, Podręczniki, Publikacje drukowane,
Czasopisma, Gazety, Fotografie, Reprodukcje graficzne, Rejestry,
Zakładki do książek, Kartki okolicznościowe, Wydawnictwa w formie
papierowej, w tym publikacje naukowo-dydaktyczne, Skrypty dla
studentów, Almanachy, Modele architektoniczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, Papier do pisania, Prospekty, Teczki na dokumenty, Skoroszyty, 41 Wyższe uczelnie, informacja o edukacji,
kształcenie praktyczne, szkolenie – organizowanie i prowadzenie
warsztatów, Edukacja, Informacja o edukacji, Nauczanie, Nauczanie
korespondencyjne, Kształcenie praktyczne, Prowadzenie kursów
edukacyjnych, zaocznych, Publikowanie książek i innych tekstów,
Wypożyczanie książek, Organizowanie obozów i imprez sportowych,
Organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi w zakresie
kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr naukowych,
Organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych
i utworów artystycznych, Publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, Usługi wydawnicze, Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, Organizowanie i prowadzenie pracowni
specjalistycznych, Produkcja filmów, Fotoreportaże, Usługi redaktorskie takie jak: redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie książek,
materiałów drukowanych, tekstów innych niż teksty reklamowe, 42
Usługi inżynierów lub naukowców w zakresie ocen, opinii, badań
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym (w tym doradztwo technologiczne), Badania naukowe, Analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
administrowanie stronami sieciowymi, Analizy chemiczne, Analizy
systemów komputerowych, Usługi naukowe, badawcze i rozwojowe,
Usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, Badania chemiczne, Badania geologiczne, Badania techniczne, Badania w dziedzinie
mechaniki, Prace badawczo-rozwojowe, Prace naukowe, badawcze,
wdrożeniowe, Projektowanie budynków, Prace projektowe, Doradztwo budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli
i budynków, Usługi w zakresie ochrony środowiska, Ekspertyzy inżynieryjne, Projektowanie systemów komputerowych, Planowanie
urbanistyczne, Testowanie pojazdów, Projektowanie techniczne,
Testowanie materiałów, Programowanie komputerów, Instalacje
oprogramowania komputerowego, Wykonywanie opinii i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, Opracowywanie, aktualizacja,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi graficzne, Kontrola jakości, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
Optymalizacja metod uzdatniania wody i jej dystrybucji, Symulacje
numeryczne w procesach metalurgicznych, projektowanie i automatyzacja urządzeń oraz technologii wytwarzania i przetwarzania
materiałów, badania i modyfikacja powierzchniowa i objętościowa
materiałów funkcjonalnych, badania krystalizacji i krzepnięcia odlewów oraz ich struktury i właściwości, badania właściwości magnetycznych materiałów, badania właściwości korozyjnych materiałów
metalicznych i powłok ochronnych, projektowanie, modelowanie
i diagnostyka procesów spalania paliw oraz nagrzewania wsadu,
analiza i optymalizacja zasobów produkcyjnych, doskonalenie procesów produkcyjnych w oparciu o strategiczną analizę przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

(111) 352366
(220) 2021 09 20
(210) 534127
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) BEMBNOWSKI DAWID, Konstantynów Łódzki (PL);
DAJCZ JAROSŁAW, Bychlew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LTPL
(510), (511) 7 Łożyska, Łożyska [części maszyn], Łożyska do maszyn,
Łożyska do montażu [części maszyn], Łożyska do silników, Łożyska
do urządzeń blokujących wał, Łożyska do wałów, Łożyska do wałów
transmisyjnych, Łożyska i tuleje [części maszyn], Łożyska kulkowe,
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Łożyska kulkowe do deskorolek, Łożyska kulkowe do łyżworolek,
Łożyska kulkowe do maszyn, Łożyska kulkowe do silników, Łożyska
kulkowe do wrotek, Łożyska poprzeczne ślizgowe, Krążki zawierające łożyska [części do maszyn], Pasy do maszyn, Pasy do przenośników, Pasy do prądnic, Pasy do podnośników, Pasy do silników, Pasy
napędowe [do maszyn], Pasy napędowe do maszyn rolniczych, Pasy
napędowe do maszyn przemysłowych, Pasy napędowe do przenoszenia ruchu do pojazdów lądowych, Pasy napędowe przenośnikowe, Pasy pędne do zastosowań przemysłowych, Pasy przenośników,
Pasy tnące [części do maszyn], Pasy rozrządu do silników pojazdów,
Przenośniki i pasy do przenośników, Łożyska poprzeczno-wzdłużne,
Łożyska przeciwcierne do maszyn, Łożyska przesuwne do maszyn,
Łożyska ślizgowe, Łożyska ślizgowe wzdłużne, Łożyska wałeczkowe
[części do maszyn], Łożyska wałeczkowe do maszyn, Łożyska wałów
[części maszyn], Łożyska wałów do pomp próżniowych, Łożyska
z automatycznym smarowaniem, Łożyska z automatycznym smarowaniem do użytku w silnikach lotniczych i astronautycznych, Obudowy na łożyska toczne, Oprawy łożyska, Tulejowe liniowe łożyska kulkowe stosowane do ruchu liniowego, Tarcze do łożyska oporowego
sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych.

(111) 352367
(220) 2021 09 20
(210) 534189
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) KOWALCZE MIRELLA PHARMIKO PHARMACY CONSULTING,
Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHARMIKO PHARMACY CONSULTING
(540)

(591) turkusowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 19.11.01
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze i konsultacje, 41 Edukacja,
publikowanie, pisanie tekstów.
(111) 352368
(220) 2021 06 28
(151) 2021 12 15
(441) 2021 07 26
(732) CHEN HAITAO, Kajetany (PL)
(540) (znak słowny)
(540) UIUJ
(510), (511) 25 Odzież.

(210) 530894

(111) 352369
(220) 2021 06 30
(210) 530932
(151) 2022 03 31
(441) 2021 12 13
(732) PARTYONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PartyOnline
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Bileciki stołowe,
Chorągiewki papierowe, Dekoracje z papieru [flagi], Girlandy papierowe, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty pod nakrycia stołowe z tektury, Maty [podstawki] na monety, Maty stołowe pod talerze
z tektury, Maty stołowe z kartonu, Maty stołowe z papieru, Ozdoby
kartonowe na artykuły spożywcze, Papierowe parasolki do koktajli,
Papierowe podkładki na stół, Papierowe podkładki pod szklanki, Papierowe podkładki stołowe, Papierowe podstawki, Papierowe podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki pod szklanki, Papierowe serwetki do użytku domowego, Plakaty z papieru, Podkładki
pod kufle do piwa, Podkładki pod szklanki z tektury, Podkładki stołowe z papieru, Podstawki na stół papierowe, Podstawki papierowe,
Podstawki pod kufle do piwa, Podstawki pod szklanki z kartonu, Podstawki pod szklanki z tektury, Podstawki pod szklanki z papieru, Proporczyki z papieru, Serwetki jednorazowe, Serwetki papierowe (Stołowe-), Serwetki stołowe papierowe, Torby do pakowania wykonane
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z biodegradowalnego papieru, Transparenty z papieru, Dekoracje
ścienne 3D wykonane z papieru, Dekoracje ścienne 3D wykonane
z tektury, Ozdoby ścienne z papieru, Artykuły piśmiennicze, Długopisy z brokatem do materiałów piśmiennych, Flamastry, Grafitowe
wkłady do ołówków automatycznych, Grafity do ołówków, Kolorowe
ołówki grafitowe, Kreda do pisania, Kredki do kolorowania, Kredki
ołówkowe, Kubki na ołówki, Markery do ścierania na mokro, Markery
do skóry, Materiały do rysowania na tablicach, Mazaki, Nakładki
na ołówki, Ołówki automatyczne, Ołówki automatyczne z wkładem
grafitowym, Ołówki do rysowania, Ołówki kolorowe, Ołówki na grafit
[ołówki automatyczne], Ołówki obsługiwane mechanicznie, Ołówki
z gumkami do wycierania, Ołówki z systemem wysuwania, Ozdoby
do ołówków, Ozdoby do ołówków [artykuły papiernicze], Pióra i długopisy, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Pióra i długopisy z metali szlachetnych, Pióra kulkowe, Pióra [na atrament], Pióra wieczne,
Pióra z końcówkami porowatymi, Pióra ze stali, Pióra żelowe, Piórniki,
Piórniki pudełka na przybory do pisania, Piórniki rolowane, Pisaki UV,
Pisaki z końcówką pędzelkową, Pojemniki na długopisy, Pojemniki
na markery, Pojemniki na ołówki, Przyrządy do pisania, Pudełka
na pióra, Pudełka na pióra i długopisy, Pudełka na pióra i ołówki, Skórzane piórniki na ołówki, Skuwki do ołówków, Teczki z notatnikiem
i przyborami do pisania [artykuły papiernicze], Upominkowe etui
na przybory do pisania, Wieczne pióra, Zestawy długopisów i ołówków, Zestawy ołówków, Zestawy piór i długopisów, Zestawy piśmienne, Materiały drukowane, Afisze, plakaty, Aktówki [artykuły
biurowe], Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze do pisania, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Banery wystawowe wykonane z kartonu,
Banery wystawowe z papieru, Bilety, Bilety wstępu, Biurowe artykuły
papiernicze, Bloczki do notowania, Bloczki do notowania zamówień,
Bloczki do pisania, Bloczki do zapisywania, Bloczki karteczek samoprzylepnych [artykuły biurowe], Bloczki notatnikowe, Bloki [artykuły
papiernicze], Bloki do pisania, Bloki papierowe, Bloki z luźnymi kartkami, Bony, Bony upominkowe, Brokat do celów biurowych, Broszury, Broszury z programem, Cenniki, Certyfikaty drukowane, Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Czasopisma muzyczne,
Czasopisma komputerowe, Czasopisma o tematyce ogólnej, Czasopisma [periodyki], Czasopisma z plakatami, Czyste papierowe zeszyty, Dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, Dekoracyjne
naklejki na kaski, Dekoracyjne ozdoby do ołówków, Długopisy kolorowe, Dodatki do gazet w postaci czasopism, Dozowniki taśmy klejącej do użytku domowego lub biurowego, Dozowniki taśmy klejącej
[artykuły biurowe], Dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe],
Drukowane bilety, Drukowane bilety wstępu na imprezy, Drukowane
etykietki papierowe, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane
kartonowe tablice reklamowe, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane papierowe tablice reklamowe, Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, Drukowane
zaproszenia, Drukowane zaproszenia kartonowe, Drukowane zaproszenia papierowe, Drukowane znaki papierowe, Drukowane znaki
papierowe zawierające numery stołów do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, Drukowane znaki papierowe zawierające nazwy
do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, Drukowany materiał
promocyjny, Etykietki na prezenty, Etykiety przylepne z papieru, Etykiety tekturowe, Etykiety z papieru, Etykiety z papieru lub kartonu,
Flamastry zakreślacze, Folie klejące do artykułów papierniczych, Kalendarze, Kalendarze drukowane, Kalendarze kieszonkowe, Kalendarze na biurko, Kalendarze ścienne, Kalendarze wskazujące dzień tygodnia, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Kartki do notowania,
Kolorowe długopisy, Kołonotatniki, Koperty, Koperty [artykuły piśmienne], Koperty do użytku biurowego, Koperty z tworzyw sztucznych, Kostki do notowania, Kreda szkolna, Książeczki do kolorowania
dla dorosłych, Linijki, Markery, pisaki, Materiały do pisania, Markery
z farbą, Markery z końcówką z włókna, Materiały piśmienne, Metalowe pudełka na ołówki, Naklejki, Naklejki [kalkomanie], Naklejki na samochody, Nalepki, Nalepki na zderzaki pojazdów, Nalepki na zderzaki samochodowe, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Notatniki,
Notatniki [notesy], Notatniki samoprzylepne, Notatniki w linie, Notesy, Notesy [artykuły papiernicze], Notesy kieszonkowe, Ozdoby papierowe na przyjęcia, Papier firmowy, Papierowe artykuły piśmienne,
Papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, Pisaki kolorowe, Pisanie (Bloki do-), Pisanie notatek (Bloczki do-), Plakaty reklamowe, Plakaty wykonane z papieru, Plakaty z kartonu, Podstawki do długopisów i ołówków, Podstawki na długopisy i ołówki, Programy imprez,
Przylepne kartki na notatki, Publikacje promocyjne, Publikacje reklamowe, Publikacje drukowane, Reklamowe szyldy papierowe, Rekla-
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mowe znaki papierowe, Reklamowe znaki z tektury, Reklamy drukowane, Samoprzylepne papierowe ozdoby na ściany, Szkolne zeszyty,
Teczki [artykuły papiernicze], Teczki [artykuły biurowe], Ulotki, Ulotki
drukowane, Ulotki reklamowe, Usuwalne samoprzylepne kartki
do notatek, Wizytówki, Zakreślacze, Zaproszenia, Zaproszenia
na przyjęcia, Zawiadomienia, Zawiadomienia [artykuły papiernicze],
Zawieszki tekturowe, Zeszyty, Dekoracje na środek stołu z papieru,
Kokardy papierowe, Kokardy papierowe do pakowania prezentów,
Kreda, Kreda do kolorowania, Kreda do rysowania, Kreda kolorowa,
Kredki świecowe, Ołówki, Papierowe dekoracje do artykułów spożywczych, Papierowe ozdoby do ciast, Wstążki papierowe, Wstążki
papierowe, inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, Drukowane materiały opakowaniowe z papieru, Arkusze do pakowania z papieru, Arkusze do pakowania z tworzyw sztucznych, Arkusze celulozy
regenerowanej do owijania, Arkusze z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Arkusze z tworzyw sztucznych do pakowania, Blistry
do pakowania, Brązowy papier do pakowania, Cienkie przezroczyste
folie samoprzylegające do pakowania, Dekoracyjny papier do pakowania, Etykiety [owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Folia do pakowania prezentów, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Folia przylepna z tworzyw sztucznych do pakowania,
Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie składanej, Kartonowe pudełka do pakowania, w formie
gotowej, Kartonowe pudełka na prezenty, Kartony do pakowania,
Kartony na prezenty, Kartony z tektury do pakowania, Kokardy do pakowania ozdobnego, Kokardy papierowe, inne niż pasmanteria lub
ozdoby do włosów, Koperty na butelki z kartonu lub papieru, Koperty na butelki z papieru lub kartonu, Koperty papierowe do pakowania, Opakowania kartonowe, Opakowania na prezenty, Opakowania
na prezenty z tworzyw sztucznych, Opakowania z tworzyw sztucznych, Opakowanie na prezenty, Opakowanie na prezenty świąteczne, Ozdobne kokardy do pakowania, Ozdobne kokardy papierowe
do pakowania, Papier do pakowania prezentów, Papier do pakowania żywności, Papier do zawijania, Papier metalizowany do pakowania prezentów, Papier powlekany do owijania kwiatów i kompozycji
kwiatowych, Papier (Taśmy z-), Papierowe etykietki na prezenty, Papierowe pojemniki do przechowywania, Papierowe pojemniki
do żywności na wynos, Papierowe pudełka do pakowania, Papierowe torby na prezenty, Papierowe torebki do pakowania, Papierowe
torebki na kanapki, Papierowe torebki na przyjęcia, Papierowe torebki na wino, Papierowe wstążki do pakowania prezentów, Pojemniki
kartonowe, Pojemniki kartonowe do pakowania, Pojemniki papierowe, Pojemniki papierowe do pakowania, Pojemniki wykonane z papieru, Pojemniki z papieru biodegradowalnego opartego na bazie
masy włóknistej do jedzenia na wynos, Pojemniki z papieru do pakowania, Pudełka kartonowe, Pudełka kartonowe do użytku domowego, Pudełka kartonowe lub papierowe, Pudełka kartonowe na torty,
Pudełka na prezenty, Pudełka na prezenty z papieru, Pudełka papierowe do przechowywania kartek z życzeniami, Pudełka tekturowe,
Pudełka z papieru, Pudełka z papieru lub kartonu, Pudła kartonowe,
Pudła opakowaniowe [kartonowe], Pudła papierowe, Rozetki papierowe, Składane pudełka kartonowe, Składane pudełka z papieru, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby na prezenty, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
Torby papierowe, Torby papierowe do celów domowych, Torby papierowe do pakowania, Torby papierowe na zakupy, Torby z tworzyw
sztucznych do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych, do celów
domowych, Torby z tworzyw sztucznych do owijania, Torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, Torebki na kanapki [papierowe], Torebki na kanapki z papieru lub tworzyw sztucznych, Torebki
papierowe [rożki] w kształcie stożka, Torebki z papieru na artykuły
żywnościowe, Torebki z tworzyw sztucznych na kanapki, Uniwersalne woreczki z tworzyw sztucznych, Worki z tworzyw sztucznych
do pakowania, Wystawowe kartonowe pudełka, 25 Części odzieży,
obuwia i nakryć głowy, Bandany, Bandany na szyję, Berety, Chustki
na głowę, Chusty na głowę, Chusty [odzież], Chusty, szale na głowę,
Cylindry [kapelusze], Czapeczki na przyjęcia [odzież], Czapeczki
z węzełkiem, Czapki baseballowe, Czapki bejsbolówki, Czapki bez
daszków, Czapki do gry w golfa, Czapki dziane, Czapki futrzane,
Czapki i czapeczki sportowe, Czapki kolarskie, Czapki jako nakrycia
głowy, Czapki kucharskie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki narciarskie, Czapki sportowe, Czapki wełniane, Czapki z daszkiem, Czapki
z pomponem, Czapki ze sztucznego futra, Czepki damskie, dziecinne, Czepki damskie [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod
prysznic, Daszki, Daszki jako nakrycia głowy, Daszki [nakrycia głowy],
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Daszki [odzież], Daszki przeciwsłoneczne, Daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], Fascynatory [stroiki na głowę], Kapelusze, Kapelusze Fedora, Kapelusze futrzane, Kapelusze papierowe [odzież], Kapelusze plażowe, Kapelusze przeciwdeszczowe, Kapelusze przeciwsłoneczne, Kapelusze słomkowe, Kapelusze w kształcie dzwonka
[cloche], Kapelusze wędkarskie typu bucket hat, Kaptury, Kaptury
[odzież], Kaszkiety, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, Małe kapelusze, Maski na oczy do spania, Maski ochronne [modna odzież], Maski
ochronne [odzież], Modne kapelusze, Mufki, Mufki futrzane, Mufki
[odzież], Nakrycia głowy dla dzieci, Nakrycia głowy dla rybaków,
Okrycia głowy z daszkiem, Opaski na głowę, Opaski na głowę
[odzież], Opaski na głowę pochłaniające pot, Opaski przeciwpotne
do tenisa, Opaski przeciwpotne na głowę, Papierowe czapki używane jako części odzieży, Przybrania głowy [woalki], Skórzane nakrycia
głowy, Sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], Szale-tuby, Szlafmyce, Termoaktywne nakrycia głowy, Toczki [kapelusze], Turbany, Woalki, welony, Woalki, welony [odzież], Japonki, Jednorazowe pantofle
domowe, Obuwie gumowe, Obuwie na plażę, Obuwie plażowe, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Skarpety wewnętrzne do obuwia
[stopki], Bielizna, Bielizna [część garderoby], Bielizna damska, Bielizna
dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bielizna dla niemowląt, Biustonosze, Bokserki, Majtki damskie, Stringi, Akcesoria na szyję, Apaszki,
Apaszki [chustki], Bezrękawniki, Bikini, Blezery, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy
sportowe z kapturem, Bluzy z kapturem, Boa, Boa na szyję, Chustki
[apaszki], Chusty pareo, Chusty plażowe, Damskie luźne topy, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Koszule, Koszulki bez rękawów, Koszulki
bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki polo, Koszulki
z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami, Krawaty, Krótkie bluzeczki
do talii, Krótkie spodnie, Legginsy, Majtki, Maski na oczy, Podkoszulki,
Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podkoszulki z długimi rękawami, Rękawiczki, Skarpetki, Topy bez ramiączek, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo dotyczące reklamy, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej,
Doradztwo dotyczące reklamy w zakresie działalności gospodarczej,
Doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo
marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo
reklamowe i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie
marketingu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, Doradztwo w zakresie analizy nawyków i potrzeb nabywczych konsumentów świadczone za pomocą danych sensorycznych, jakościowych i ilościowych, Doradztwo w zakresie analizy zachowań zakupowych konsumentów, Doradztwo w zakresie
demografii do celów marketingowych, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu, Doradztwo w zakresie
marketingu, Doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie tożsamości przedsiębiorstwa, Doradztwo w zakresie usług reklamowych
i promocyjnych, Doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Konsultacje dotyczące optymalizacji
wyszukiwarek, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reklamy, Konsultacje w zakresie promocji działalności gospodarczej, Konsultacje związane z organizacją kampanii promocyjnych
na rzecz firm, Organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych, Pomoc w zakresie marketingu, Porady w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące marketingu, Porady w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące konsultacji w zakresie zarządzania marketingowego, Porady w zakresie marketingu, Promocja towarów i usług
poprzez sponsorowanie, Świadczenie doradczych usług marketingowych dla producentów, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, Usługi doradcze dotyczące reklamy, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Usługi doradcze odnoszące się
do akcji promocyjnych, Usługi doradcze w zakresie marketingu, Usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, Usługi doradcze w zakresie marketingu afiliacyjnego, Usługi doradztwa w zakresie marketingu, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi
konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące promocji kampanii pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące marketingu dla kampanii
pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
bezpośredniego, Usługi konsultingowe dotyczące reklamy, Usługi
konsultingowe w dziedzinie rozwoju koncepcji reklamowych, Usługi
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konsultingowe w zakresie marketingu internetowego, Usługi reklamowe mające na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat
zespołu nerczycowego i ogniskowego segmentalnego szkliwienia
kłębuszków [FSGS], Usługi reklamowe w zakresie odzieży, Wsparcie
w dziedzinie promocji biznesu, Dystrybucja broszur reklamowych,
Dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, Dystrybucja
drukowanych materiałów promocyjnych za pośrednictwem poczty,
Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek,
prospektów, materiałów drukowanych, próbek], Dystrybucja materiałów promocyjnych, Dystrybucja materiałów promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie
sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice
jak i w kraju], Dystrybucja materiałów reklamowych drogą pocztową,
Dystrybucja materiałów reklamowych na ulicy, Dystrybucja materiałów reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek,
prospektów, broszur, próbek, w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej) w kraju lub poza nim, Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Dystrybucja pocztowych przesyłek reklamowych
i dodatków reklamowych dołączonych do zwykłych wydań, Dystrybucja próbek reklamowych, Dystrybucja produktów do celów reklamowych, Dystrybucja prospektów do celów reklamowych, Dystrybucja prospektów i próbek, Dystrybucja prospektów i próbek
do celów reklamowych, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych,
Dystrybucja tekstów reklamowych, Dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, Dystrybucja ulotek promocyjnych, Dystrybucja ulotek reklamowych, Organizowanie dystrybucji
próbek reklamowych, Promocja towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kuponów, Promowanie sprzedaży towarów i usług
osób trzecich poprzez dystrybucję materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję kart rabatowych, Przygotowywanie dystrybucji
ulotek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, Przygotowywanie dystrybucji próbek reklamowych w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie broszur reklamowych,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
Rozpowszechnianie materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych przez pocztę,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych w internecie, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, broszur,
ulotek informacyjnych i próbek], Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych,
Rozpowszechnianie reklam, Rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, Rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich, Rozpowszechnianie reklam
na rzecz osób trzecich przez Internet, Rozpowszechnianie reklam poprzez Internet, Rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, Rozprowadzanie próbek dla celów
reklamowych, Usługi dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia
nowych klientów i utrzymania istniejącej bazy klientów, Usługi reklamowe w zakresie reklamy bezpośredniej świadczone w ramach korespondencji masowej, Usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu
reklamowego i mediów na reklamy, Wynajem powierzchni, czasu
i materiałów reklamowych, Dostarczanie powierzchni reklamowych
w globalnej sieci komputerowej, Leasing billboardów reklamowych,
Organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, Reklama w windach, Świadczenie usług w zakresie reklamy komputerowej, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie przestrzeni reklamowej
za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci informacyjnych, Udostępnianie przestrzeni reklamowej w mediach elektronicznych, Usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, Wynajem bilbordów reklamowych,
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem billboardów,
Wynajem billboardów reklamowych, Wynajem materiałów reklamowych, Wynajem pomocy reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach
internetowych, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wy-
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najem przestrzeni reklamowej on-line, Wynajem tablic do celów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie wszelkich
materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, Wypożyczanie billboardów cyfrowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wypożyczanie urządzeń reklamowych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi public relations, Administrowanie dotyczące marketingu, Administrowanie konkursami w celach reklamowych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Agencje reklamowe,
Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania
rynkowe, Badanie rynku, Działalność reklamowa, w szczególności
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Kampanie marketingowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu wykorzystania
ich jako strony internetowe, Kompilacja ogłoszeń reklamowych
do wykorzystania w formie stron internetowych, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, Kompilacja, produkcja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Kompilacja reklam,
Marketing afiliacyjny, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy,
Marketing dotyczący promocji, Marketing imprez i wydarzeń, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing telefoniczny,
Marketing towarów i usług na rzecz innych, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Modelki i modele do celów reklamowych i promocji sprzedaży, Negocjowanie
kontraktów reklamowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, Organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, Organizowanie targów handlowych w celach reklamowych,
Organizowanie targów i wystaw, Rozlepianie plakatów reklamowych, Planowanie strategii marketingowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie,
Produkcja filmów reklamowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych
w celach reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań
wideo w celach marketingowych, Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Produkcja reklam, Produkcja reklam kinowych, Produkcja reklam radiowych, Produkcja reklam telewizyjnych, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych,
Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Projektowanie badań marketingowych, Projektowanie broszur reklamowych,
Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów,
Promocja [reklama] podróży, Promocja serii filmów na rzecz osób
trzecich, Promocja sprzedaży, Promocja sprzedaży dla osób trzecich,
Promowanie koncertów muzycznych, Promowanie [reklama] działalności gospodarczej, Promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, Promowanie
sprzedaży usług [na rzecz osób trzecich] poprzez przygotowywanie
reklam, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z programami promocyjnymi, Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne,
Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Promowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów kart
rabatowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
preferowany przez klienta program, Promowanie towarów i usług
osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych,
Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Promowanie wydarzeń specjalnych, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie,
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Przygotowywanie dokumentów reklamowych, Przygotowywanie
handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie kampanii
reklamowych, Przygotowywanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla
osób trzecich, Przygotowywanie planów marketingowych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, Przygotowywanie
publikacji reklamowych, Przygotowywanie reklam, Przygotowywanie reklam dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób trzecich, Przygotowywanie reklam prasowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikacja reklam, Publikacja treści
reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej,
Publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych online, Publikowanie tekstów reklamowych, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama i marketing, Reklama i usługi
reklamowe, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama poprzez
przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama radiowa, Reklama typu
„płać za kliknięcie”, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama
za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Reklama zewnętrzna, Tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, Reklamy montowane na dachach taksówek, Reklamy online, Przygotowywanie reklam prasowych, Reklamy radiowe i telewizyjne,
Reżyserowanie filmów reklamowych, Rozlepianie plakatów reklamowych, Rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, Rozwój
planu marketingowego, Skomputeryzowana promocja działalności
gospodarczej, Tworzenie tekstów reklamowych, Umieszczanie reklam, Usługi agencji marketingowych, Usługi agencji modelek i modeli do celów promocji sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli
związane z promocją sprzedaży, Usługi agencji modelek i modeli
związane z reklamą, Usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, Usługi agencji reklamowych, Zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, Zestawianie reklam
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Dostarczanie
informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych,
Organizacja subskrypcji usług internetowych, 42 Audyt jakości, Certyfikacja [kontrola jakości], Projektowanie i testowanie nowych produktów, Projektowanie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, Sprawdzanie jakości, Testowanie programów
komputerowych, Testy jakości, Testy kontroli jakości, Usługi testowania obciążenia stron internetowych, Usługi testowania użyteczności
witryn internetowych, Znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], Doradztwo w projektowaniu stron internetowych, Doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, Opracowywanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie animacji
i efektów specjalnych dla osób trzecich, Projektowanie animacji
na rzecz innych, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne
logo reklamowych, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie,
Projektowanie i opracowywanie stron internetowych, Projektowanie
i opracowywanie produktów multimedialnych, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW w Internecie, Projektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich,
Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie i utrzymywanie witryn internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie i wdrażanie stron internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych
na rzecz osób trzecich, Projektowanie komputerowych stron internetowych, Projektowanie logo na koszulki z krótkim rękawem, Projektowanie logo w celu tworzenia tożsamości firm, Projektowanie stron
domowych i stron internetowych, Projektowanie stron głównych
i witryn internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie wizualne, Tworzenie i projektowanie stron internetowych dla osób trze-
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cich, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych
na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne],
Tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci komputerowych,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron internetowych) na rzecz osób trzecich, Tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, Tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych, Tworzenie stron elektronicznych, Tworzenie
stron głównych do sieci komputerowych, Tworzenie stron głównych
dla osób trzecich, Tworzenie stron internetowych, Tworzenie witryn
internetowych, Tworzenie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, Tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla
usług online i Internetu, Usługi projektowania systemów do wyświetlania w celach promocyjnych, Usługi w zakresie projektowania stron
internetowych, Usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn
internetowych, Usługi w zakresie projektowania, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, Aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych,
Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Obsługiwanie
wyszukiwarek, Planowanie, projektowanie i rozwój stron internetowych online na rzecz osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania i przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do przechowywania danych, Projektowanie i opracowywanie systemów do wyświetlania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów przetwarzania danych, Projektowanie
i opracowywanie systemów do wprowadzania danych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, Projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych,
Przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie platform komputerowych na rzecz osób trzecich, Udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania
oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania narzędzi do opracowywania oprogramowania dostępnych online nie do pobrania, Zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania
danych [EDP], Zarządzanie projektami komputerowymi, Zarządzanie
projektami w zakresie technologii informacyjnych, Zarządzanie usługami w zakresie technologii informacyjnych [ITSM], Zdalne administrowanie serwerem, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Projektowanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Platformy do gier jako oprogramowanie jako usługa
[SaaS].

(111) 352370
(220) 2021 07 23
(210) 531896
(151) 2022 03 30
(441) 2021 09 13
(732) MÓL MARCIN MOLPHARMA, Ustroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Molpharma
(510), (511) 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy diety
i preparaty dietetyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty
i materiały diagnostyczne, Żywe narządy i tkanki do celów chirurgicznych, Preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, 42
Badania i rozwój w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, Prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Usługi w zakresie technologii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, Badania biotechnologiczne dotyczące przemysłu, Badania biotechnologiczne dotyczące
przemysłu naftowego, Badania biotechnologiczne w zakresie rolnictwa, Badania biotechnologiczne, Przeprowadzanie testów biotechnologicznych, Pisanie programów komputerowych do zastosowań
biotechnologicznych.
(111) 352371
(151) 2022 02 22

(220) 2021 08 12
(441) 2021 11 08

(210) 532670
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(732) PIZZA NA WYPASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kurczaki Na Wypasie
(540)

(111) 352373
(220) 2021 08 20
(210) 532924
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA VITA C LIFT
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia
i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty
i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy
ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole
do kąpieli do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych,
Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.

(591) czarny, biały, żółty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.03, 16.03.13, 26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 35 Doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz wyrobu produktów żywieniowych zawierających drób, Organizowanie,
zarządzanie działalnością gospodarczą w branży gastronomicznej
i restauracyjnej oraz wyrobu produktów żywieniowych zawierających drób, Usługi doradztwa marketingowego w branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz wyrobu produktów żywieniowych zawierających drób, Sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa, sprzedaż
w systemie online, sprzedaż na wynos: gotowych produktów żywieniowych, produktów żywieniowych zawierających drób, napojów
bezalkoholowych, napojów alkoholowych, 43 Usługi restauracji, barów przekąskowych, kantyn i barów szybkiej obsługi jako punktów
sprzedaży posiłków, usługi kateringowe, pizzerie, usługi polegające
na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć on-line.

(111) 352374
(220) 2021 08 18
(210) 532944
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Poczta Polska DYSTRYBUCJA
(540)

(111) 352372
(220) 2021 08 13
(210) 532723
(151) 2022 02 10
(441) 2021 10 18
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNICZEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dębniałki Kaliskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dogs food Sparky with chicken CERTIFIED BY DOGS
(540)

(591) czerwony, biały, żółty
(531) 22.01.05, 22.01.06, 26.01.02, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Książki elektroniczne do pobrania, 16 Materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, biuletyny informacyjne, broszury,
czasopisma, gazety, kalendarze, książki, ulotki, poradniki, Publikacje
edukacyjne, Karty upominkowe, Drukowane ulotki informacyjne,
Karty przedpłacone do zakupów, kodowane niemagnetycznie, Bony,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Usługi aukcyjne, Usługi w zakresie kontaktów biznesowych, Usługi
zakupów grupowych, Usługi w zakresie wycen handlowych, Usługi porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Porównywarki
cen ubezpieczeń, Analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla
pracowników, Gromadzenie danych, Wyselekcjonowanie, z myślą
o osobach trzecich, różnych produktów takich jak: artykuły biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, komputery i informatyka,
kupony, bony towarowe i dodatki, maszyny i urządzenia reklamowe,
motoryzacja, odzież i tekstylia, papier, opakowania, poligrafia, sprzęt
szkolny, dydaktyczny, sportowy, środki czystości i higieny, artykuły
drobne, upominki, paczki, artykuły ozdobne, (bez uwzględnienia
transportu), tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, Usługi umożliwiające konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu tych produktów mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład
przez strony internetowe lub telesklepy, Usługi polegające na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji infor-

(591) biały, żółty, czerwony, ciemnożółty, czarny, pomarańczowy
(531) 03.01.08, 03.07.03, 03.06.03, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 31 Karma dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, Pożywienie
dla zwierząt domowych, a zwłaszcza psów, Substancje odżywcze
i wzmacniające dla zwierząt, Odżywki i substancje wzmacniające dla
zwierząt.
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macji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji
danych matematycznych lub statystycznych, Usługi agencji reklamowych oraz usługi takie jak dystrybucja prospektów, bezpośrednio
lub za pośrednictwem poczty, dystrybucja próbek, Usługi reklamy
i sprzedaży mogą połączone być z innymi usługami, takimi jak: usługi bankowe, usługi pożyczki, ubezpieczenia czy usługi pośrednictwa
finansowego, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe pieniężne i bankowe, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi w zakresie wyceny
finansowej, Agencje ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w usługach finansowych, Wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w umowach kredytowych,
Pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi planowania
w zakresie emerytur, Doradztwo finansowe dotyczące emerytur, Doradztwo finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe, Analizy finansowe, 38 Usługi nadawania programów radiowych lub telewizyjnych,
39 Usługi dystrybucyjne, Usługi związane z wynajmem środków
transportu, Usługi związane z pakowaniem towarów przed wysyłką,
Usługi dotyczące kontroli pojazdów lub towarów przed transportem,
41 Organizowanie konkursów, Kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, Usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, Organizowanie i prowadzenie kongresów z zakresu ubezpieczeń i finansów,
42 Udostępnianie informacji naukowych, Usługi tworzenia komputerowych programów multimedialnych zawierających informacje
książkowe, artykuły, ulotki, czasopisma dla potrzeb edukacyjnych,
45 Usługi w zakresie mediacji i negocjacji: usługi świadczone przez
prawników na rzecz osób fizycznych, grup osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw, Dochodzenia i nadzór związane z bezpieczeństwem osób i podmiotów gospodarczych.

(111) 352375
(220) 2021 08 18
(210) 532945
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Poczta Polska DYSTRYBUCJA
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, Książki elektroniczne do pobrania, 16 Materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, biuletyny informacyjne, broszury,
czasopisma, gazety, kalendarze, książki, ulotki, poradniki, Publikacje
edukacyjne, Karty upominkowe, Drukowane ulotki informacyjne,
Karty przedpłacone do zakupów, kodowane niemagnetycznie, Bony,
35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
Usługi aukcyjne, Usługi w zakresie kontaktów biznesowych, Usługi
zakupów grupowych, Usługi w zakresie wycen handlowych, Usługi porównywania cen, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, Porównywarki
cen ubezpieczeń, Analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, Zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, Przeprowadzanie programów motywacyjnych dla
pracowników, Gromadzenie danych, Wyselekcjonowanie, z myślą
o osobach trzecich, różnych produktów takich jak: artykuły biurowe, artykuły gospodarstwa domowego, komputery i informatyka,
kupony, bony towarowe i dodatki, maszyny i urządzenia reklamowe,
motoryzacja, odzież i tekstylia, papier, opakowania, poligrafia, sprzęt
szkolny, dydaktyczny, sportowy, środki czystości i higieny, artykuły
drobne, upominki, paczki, artykuły ozdobne, (bez uwzględnienia
transportu), tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, Usługi umożliwiające konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu tych produktów mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład
przez strony internetowe lub telesklepy, Usługi polegające na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji
danych matematycznych lub statystycznych, Usługi agencji reklamowych oraz usługi takie jak dystrybucja prospektów, bezpośrednio
lub za pośrednictwem poczty, dystrybucja próbek, Usługi reklamy
i sprzedaży mogą połączone być z innymi usługami, takimi jak: usługi bankowe, usługi pożyczki, ubezpieczenia czy usługi pośrednictwa
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finansowego, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi finansowe pieniężne i bankowe, Wydawanie kart przedpłaconych i bonów, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Usługi w zakresie wyceny
finansowej, Agencje ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w usługach finansowych, Wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Pośrednictwo w umowach kredytowych,
Pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, Usługi planowania
w zakresie emerytur, Doradztwo finansowe dotyczące emerytur, Doradztwo finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe, Analizy finansowe, 38 Usługi nadawania programów radiowych lub telewizyjnych,
39 Usługi dystrybucyjne, Usługi związane z wynajmem środków
transportu, Usługi związane z pakowaniem towarów przed wysyłką,
Usługi dotyczące kontroli pojazdów lub towarów przed transportem,
41 Organizowanie konkursów, Kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, Usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, Organizowanie i prowadzenie kongresów z zakresu ubezpieczeń i finansów,
42 Udostępnianie informacji naukowych, Usługi tworzenia komputerowych programów multimedialnych zawierających informacje
książkowe, artykuły, ulotki, czasopisma dla potrzeb edukacyjnych,
45 Usługi w zakresie mediacji i negocjacji: usługi świadczone przez
prawników na rzecz osób fizycznych, grup osób fizycznych, organizacji i przedsiębiorstw, Dochodzenia i nadzór związane z bezpieczeństwem osób i podmiotów gospodarczych.

(111) 352376
(220) 2021 08 27
(210) 533288
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) SZG-KONSMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Falcon
(510), (511) 6 Sejfy, szafy pancerne, bezpieczne kasetki do przechowywania pieniędzy i biżuterii, pudełka metalowe.
(111) 352377
(220) 2021 08 30
(210) 533393
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) TOMASZ MYALSKI GROUP SPÓŁKA JAWNA, Chełm Śląski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TWS TEAMWORK STRATEGY
(540)

(591) czarny, niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 26.11.03
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], 35 Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Przekazywanie know-how [szkolenia], 42
Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS],
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego.
(111) 352378
(220) 2021 09 02
(210) 533484
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) LIPOWE WZGÓRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1608 Lipowe Wzgórza smak godny tradycji
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(540)

(591) złoty, biały
(531) 03.04.11, 03.07.03, 05.01.16, 06.19.09, 24.01.09, 24.01.10,
24.01.11, 24.01.15, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna produkcji roślinnej
w postaci owoców i warzyw i zwierzęcej w postaci mięsa i wyrobów
wędliniarskich, wyrobów garmażeryjnych, mleka i jego przetworów,
pieczywa, serów, przypraw, przetworów owocowo-warzywnych, sosów do mięsa i wędlin, a także towarów towarzyszących żywności,
jak: naczynia i sztućce jednorazowego użytku, serwetki papierowe
i z tworzyw sztucznych, opakowania na żywność, świeżych owoców
i warzyw, potraw na bazie mięsa, potraw na bazie ryb, potraw na bazie owoców morza, potraw na bazie drobiu, potraw na bazie dziczyzny, potraw na bazie warzyw, potraw na bazie owoców, potraw na bazie jaj, sałatek warzywnych, sałatek owocowych, warzyw gotowanych,
warzyw konserwowanych, zup, pasztetów, krokietów, flaków, konfitur, galaretek, past do kanapek, smalcu, ekstraktów mięsnych, szynki,
wieprzowiny, ryb, drobiu, dziczyzny, ekstraktów mięsnych, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, jaj wzbogaconych witaminami
i minerałami, jaj w proszku, jaj w płynie, żółtek jajek, białek jajek, pasz,
mieszanek paszowych, koncentratów paszowych dla drobiu, spożywczych pasz wzmacniających dla drobiu, preparatów zwiększających
niesienie się drobiu, dodatków do pasz nie do celów leczniczych,
bezalkoholowych napojów na bazie miodu, bezalkoholowych napojów z soków owocowych, bezalkoholowych wyciągów z owoców,
ekstraktów owocowych, soków owocowych i warzywnych, nektarów
owocowych, sorbetów, napojów na bazie serwatki, produktów szkółkarskich, kwiatów naturalnych, 39 Próżniowe pakowanie mięsa i wędlin, pakowanie mięsa i wędlin, 40 Ubój zwierząt, wędzenie żywności,
43 Agroturystyka, gastronomia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, usługi hotelarskie, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwacja kwater na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenie, domy turystyczne, pensjonaty, 44 Ogrodnictwo, warzywnictwo, doradztwo rolnicze, hodowla roślin, hodowla zwierząt, hodowla zwierząt zwłaszcza bydła,
hodowla drobiu, zwłaszcza indyków.
(111) 352379
(220) 2021 09 06
(210) 533570
(151) 2022 03 11
(441) 2021 11 22
(732) BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIG InfoMonitor GRUPA BIK
(540)

(591) czarny, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji gospodarczych, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, sporządzanie ekspertyz w zakresie wydolności przedsiębiorstw, usługi informacji handlowej, przyjmowanie, przecho-
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wywanie i ujawnianie informacji gospodarczych, usługi w zakresie
pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, usługi przetwarzania informacji, usługi systematyzowania baz danych i wyszukiwania w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, zarządzanie plikami, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wyszukiwanie
informacji w komputerowych bazach danych dla osób trzecich, sporządzanie i publikowanie analiz o charakterze statystycznym w oparciu o pozyskane i przetworzone informacje, usługi związane z pozyskiwaniem danych do komputerowych baz danych związanych
z zadłużeniem, z ściąganiem należności, przetwarzanie pozyskanych
danych, systematyzowanie i umieszczenie w bazach danych, archiwizacja uzyskanych informacji z zapewnieniem możliwości przeglądania i udostępniania danych, sporządzanie i publikowanie analiz
o charakterze statystycznym w oparciu o pozyskiwane informacje,
sortowanie danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie
plikami, wywiad gospodarczy, dystrybucja materiałów reklamowych, badania rynku, analizy rynkowe, analizy kosztów, zestawienia
statystyczne, przygotowywanie i organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji i przetargu publicznego, porady udzielane konsumentom
w punktach informacji konsumenckiej, poszukiwania w zakresie patronatu, ogłoszenia reklamowe, reklama poprzez rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, usługi budowania wizerunku firmy, usługi
w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji ekonomiczno-finansowych o podmiotach gospodarczych i o osobach fizycznych,
usługi sporządzania i publikowania analiz o charakterze statystycznym na podstawie zebranych danych, raporty ekonomiczne, usługi
związane z kontrolowaniem powiadomień wysyłanych do klientów,
36 Doradztwo w sprawach finansowych, informacja finansowa, usługi windykacji należności, opracowywanie raportów dotyczących
oceny zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw
wobec banków i instytucji finansowych, sporządzanie raportów
i ocen ekonomiczno-finansowych, usługi informacyjne dotyczące
bankowości i tematyki kredytowej, usługi bankowe związane z budowaniem historii kredytowej klientów, usługi w zakresie oceny ryzyka kredytowego, usługi monitorowania portfela kredytów, w tym
hipotecznych, usługi wyznaczania modułów scoringowych jako
statystyczna formuła matematyczna wykorzystywana do wyliczania
danych zgromadzonych w bazie zgłaszającego dla oceny punktowej
klientów, jako miary ryzyka spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, prowadzenie analiz finansowych, analizy ryzyka kredytowego,
sporządzanie i publikowanie raportów oraz ocen ekonomiczno-finansowych, opracowanie i publikowanie raportów w sprawach
zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec
banków i instytucji finansowych, usługi związane ze ściąganiem wierzytelności, doradztwo w sprawach związanych ze ściąganiem długów, usługi transferu środków finansowych, zarządzanie majątkiem
dłużników, zarządzanie zobowiązaniami dłużników, zarządzanie informacjami gospodarczymi związanymi z zadłużeniami, usługi związane z usuwaniem przeterminowanych raportów odnośnie zadłużenia osób fizycznych i firm, usługi związane z generowaniem wezwań
do zapłaty zobowiązań, usługi monitorowania działań dłużników,
opracowywanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań
finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych, 38 Zapewnianie dostępu baz danych i tematycznych platform informacyjnych z zakresu bankowości i tematyki
kredytowej, 41 Nauczanie, kształcenie, organizowanie i prowadzenie
seminariów, szkoleń, sympozjów z dziedziny bankowości i tematyki
kredytowej, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikowanie w formie papierowej i drogą on-line książek, tekstów,
artykułów, organizowanie szkoleń o tematyce bankowej, kredytowej
i informacji bankowej, nauczanie i nauczanie korespondencyjne, doradztwo zawodowe w zakresie bankowości i informacji bankowej,
publikacje wyników badań i studiów sektorowych, 42 Tworzenie
i administrowanie stron internetowych, udostępnianie baz danych
oraz czasu dostępu do baz danych, udostępnianie zasobów serwerów, dostarczanie danych do wyszukiwarek internetowych, projektowanie systemów komputerowych, usługi związanie z tworzeniem
oprogramowania do platform informacyjnych i ich hosting, usługi
badawcze w zakresie prowadzenia studiów sektorowych, dotyczących bankowości i tematyki kredytowej, projektowanie, instalowanie
i konserwacja programów komputerowych do tworzenia modeli scoringowych służących ocenie zdolności kredytowej klientów banków,
projektowanie, instalowanie i konserwacja komputerowych programów informatycznych dla potrzeb bankowości.
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(111) 352380
(220) 2021 09 13
(151) 2022 03 07
(441) 2021 11 15
(732) CENTER 3D PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLEMA
(540)

(210) 533838

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Drukarki 3D.
(111) 352381
(220) 2021 09 13
(151) 2022 02 17
(441) 2021 10 18
(732) „AFREX” Ltd., Sofia (BG)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M114 IMMO
(540)

(210) 533842

(591) czerwony, czarny
(531) 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 Woda mineralna [napoje], Woda gazowana, Napoje
niegazowane, Napoje i soki owocowe, Syropy do wyrobu napojów,
Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje energetyzujące.
(111) 352382
(220) 2021 09 18
(210) 534095
(151) 2022 02 17
(441) 2021 10 18
(732) ŁĄCZYŃSKI ANTONI, Moszczenica Wyżna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOCO GOURMET PIZZA & DELI
(540)

(531) 13.03.01, 13.03.07, 11.01.05, 01.15.05, 08.07.04, 05.03.17,
27.05.01
(510), (511) 43 Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi restauracji fast-food.
(111) 352383
(220) 2021 09 22
(210) 534252
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 02
(732) ZWINCZEWSKA WIKTORIA NEW BEAUTY EUROPE, Skawina (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NB NEW BEAUTY EUROPE
(540)

(591) czarny, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 44 Higiena i pielęgnacja urody, Gabinety pielęgnacji skóry, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony piękności,
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Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji
o urodzie, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi pielęgnacji urody, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy,
Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, Zabiegi pielęgnacji urody, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry, Usługi w zakresie pielęgnacji twarzy.

(111) 352384
(220) 2021 09 23
(210) 534261
(151) 2022 03 21
(441) 2021 11 29
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA SORBET FOUNDATION
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli,
Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Podkłady, Pudry, Fluidy, Kremy
koloryzujące, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty
do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów
leczniczych.
(111) 352385
(220) 2021 09 23
(210) 534264
(151) 2022 03 21
(441) 2021 11 29
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR ALL DAY LONG
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli,
Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Mgiełki
zapachowe, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Podkłady, Pudry,
Fluidy, Kremy koloryzujące, Tusze do rzęs, Stylizatory do brwi, Pomady
do brwi, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Cienie do powiek, Korektory,
Bronzery, Róże do policzków, Kredki do oczu, Rozświetlacze, Lakiery
do paznokci, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych,
Kosmetyki kolorowe do celów medycznych kremy i żele do celów leczniczych, Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry,
rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 352386
(220) 2021 09 23
(210) 534267
(151) 2022 03 21
(441) 2021 11 29
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR NO-LIMIT VOLUME
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Tusze do rzęs, Stylizatory do brwi,
Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Preparaty do pielęgnacji rzęs i brwi,
Maski kosmetyczne, Kremy koloryzujące, Środki toaletowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Kosmetyki kolorowe do celów medycznych, Maski do celów leczniczych, Preparaty
do pielęgnacji skóry, rzęs i brwi do celów leczniczych, Lecznicze tusze
do rzęs, Lecznicze odżywki do rzęs, Odżywki na porost rzęs i brwi.
(111) 352387
(220) 2021 09 23
(210) 534272
(151) 2022 03 18
(441) 2021 11 29
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR NO-LIMIT VOLUME XXL LASHES
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Kosmetyki
do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Tusze do rzęs, Stylizatory do brwi,
Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Preparaty do pielęgnacji rzęs i brwi,
Maski kosmetyczne, Kremy koloryzujące, Środki toaletowe, 5 Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Kosmetyki kolo-
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rowe do celów medycznych, Maski do celów leczniczych, Preparaty
do pielęgnacji skóry, rzęs i brwi do celów leczniczych, Lecznicze tusze
do rzęs, Lecznicze odżywki do rzęs, Odżywki na porost rzęs i brwi.

(111) 352388
(220) 2021 09 23
(210) 534273
(151) 2022 03 09
(441) 2021 11 22
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA WINGS OF COLOR IDEAL MATCH
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, Mydła, środki do mycia i kąpieli,
Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Mgiełki
zapachowe, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi, paznokci, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki
toaletowe, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki kolorowe, Podkłady,
Pudry, Fluidy, Kremy koloryzujące, Tusze do rzęs, Stylizatory do brwi,
Pomady do brwi, Sztuczne rzęsy, Odżywki do rzęs, Cienie do powiek,
Korektory, Bronzery, Róże do policzków, Kredki do oczu, Rozświetlacze, Lakiery do paznokci, wszystkie ww. towary zawarte w tej klasie, 5
Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Kosmetyki
kolorowe do celów medycznych kremy i żele do celów leczniczych,
Maski do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs,
brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 352389
(220) 2021 09 23
(210) 534285
(151) 2022 03 09
(441) 2021 11 22
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA PURE DERMA
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Kremy, Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła,
środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne,
Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi,
paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki kolorowe, wszystkie ww. towary zawarte w tej klasie, 5
Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, Maski
do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 352390
(220) 2021 09 23
(210) 534286
(151) 2022 03 09
(441) 2021 11 22
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA PURE DERMA HIPOALERGICZNA
(540)

(591) czarny, biały, szary, srebrny, żółty, niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.06,
26.01.18, 01.15.21, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.04.22, 25.01.15
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(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Kremy, Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła,
środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne,
Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi,
paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki kolorowe, wszystkie ww. towary zawarte w tej klasie, 5
Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, Maski
do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.

(111) 352391
(220) 2021 09 23
(210) 534297
(151) 2022 03 09
(441) 2021 11 22
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ALLERGY TESTED AA MY BEAUTY POWER ACNE NIACYNAMID
5% HIPOALERGICZNY 0% alkoholu etylowego substancji
komedogennych
(540)

(591) biały, czarny, niebieski, zielony, żółty, brązowy, złoty
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.15, 27.07.01,
26.01.01, 26.01.21, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.17, 26.04.18, 25.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Preparaty
do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła, środki do mycia
i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne, Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki kolorowe, wszystkie ww. towary zawarte w tej klasie.
(111) 352392
(220) 2021 09 24
(210) 534352
(151) 2022 03 09
(441) 2021 11 22
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AA TECHNOLOGIA WIEKU ROSY TONE
(510), (511) 3 Kosmetyki, Preparaty do pielęgnacji skóry, Kremy, Serum, Preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp, Preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, Preparaty do golenia, przed i po goleniu, Mydła,
środki do mycia i kąpieli, Preparaty do higieny intymnej, Środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, Olejki esencjonalne,
Dezodoranty i antyperspiranty, Preparaty do pielęgnacji rzęs, brwi,
paznokci, Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Maski kosmetyczne, Środki toaletowe, Kosmetyki do makijażu,
Kosmetyki kolorowe, wszystkie ww. towary zawarte w tej klasie, 5
Preparaty farmaceutyczne, Produkty i preparaty do pielęgnacji skóry
do celów leczniczych, Kosmetyki do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Kremy i żele do celów leczniczych, Maski
do celów leczniczych, Preparaty do pielęgnacji skóry, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
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(111) 352393
(220) 2021 09 27
(210) 534399
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 08
(732) BEZ MATEUSZ DREAMCOLLECTIVE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DREAM COLLECTIVE
(510), (511) 3 Kosmetyki dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, Szampony dla zwierząt,
Preparaty i produkty do pielęgnacji futra, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki organiczne, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Olejki
do celów kosmetycznych, Olejki do brody, Preparaty do pielęgnacji
brody, Preparaty do włosów, Olejki do włosów, Szampony do włosów, Środki toaletowe, 25 Spodnie, Spódnice, Koszule, Koszulki polo,
T-shirty z krótkim rękawem, Bluzy dresowe, Bluzy z kapturem, Kurtki,
Odzież, Odzież sportowa, 44 Usługi fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich, Fryzjerstwo męskie, Usługi męskich salonów fryzjerskich,
Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Kuracje do włosów, Usługi doradztwa
w zakresie pielęgnacji włosów.
(111) 352394
(220) 2021 09 24
(210) 534405
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 29
(732) WITKOWSKA ILONA, Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDICALOX
(510), (511) 9 Hiperbaryczne komory tlenowe, nie do celów medycznych, Aparatura i urządzenia kosmetyczne, 10 Hiperbaryczne komory tlenowe do celów medycznych, 44 Usługi w zakresie tlenoterapii.
(111) 352395
(220) 2021 09 28
(210) 534461
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) VIVOMED ALEKSANDER TARGOŃSKI I MAGDALENA WŁOCHTARGOŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIVOMED
(540)

(591) granatowy, pomarańćzowy
(531) 26.01.22, 24.13.09, 24.13.22, 24.15.13, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Szkolenia edukacyjne, Usługi szkolenia zawodowego, Szkolenia w dziedzinie medycyny, Usługi szkolenia pielęgniarek
i pielęgniarzy, Organizowanie konferencji, Usługi w zakresie konferencji, Organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych, Organizowanie seminariów i konferencji, 44 Opieka medyczna i zdrowotna, Opieka pielęgniarska (Medyczna-), Pomoc medyczna w nagłych
wypadkach, Pomoc medyczna, Usługi lekarskie, Usługi w zakresie
lekarskich wizyt domowych, Usługi medyczne w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich na odległość [tele-reporting], Rehabilitacja
fizyczna, Terapia zajęciowa i rehabilitacja.
(111) 352396
(220) 2021 09 29
(210) 534504
(151) 2022 03 24
(441) 2021 12 06
(732) VK DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VK Distribution
(540)

(591) czarny, biały, ciemnoczerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.13.25
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(510), (511) 9 Buty do ochrony przed wypadkami, Buty [obuwie
ochronne], Buty (Ochronne-), Buty ochronne stosowane w przemyśle
[do ochrony przed wypadkami lub urazami], Ochronne buty robocze, 19 Paliki ogrodowe, wykonane z materiałów niemetalowych, 20
Tyczki bambusowe, 22 Siatki ogrodowe.

(111) 352397
(220) 2021 09 28
(210) 534511
(151) 2022 03 07
(441) 2021 11 15
(732) KORALEWSKI ROBERT MIXMANN, Dzikowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIXMANN
(510), (511) 35 Sprzedaż automatów dozujących do procesów produkcji i laboratoriów przemysłowych, Sprzedaż dozowników automatycznych, Sprzedaż dozowników ręcznych, Sprzedaż łaźni perełkowych, Sprzedaż mikserów żyroskopowych, Sprzedaż robotów
do analizy produktów płynnych, Sprzedaż robotów do oczyszczania
próbek, Sprzedaż robotów do przygotowania krwi, Sprzedaż robotów do testów stabilności, Sprzedaż sprzętu do laboratoriów medycznych i przemysłowych, Sprzedaż systemów do analizy wody
i ścieków, Sprzedaż systemów do recepturowania, Sprzedaż systemów dozujących, Sprzedaż urządzeń do dozowania farb i tynków,
Sprzedaż urządzeń do dozowania i mieszania wszelkich produktów
płynnych i półpłynnych, Sprzedaż urządzeń do kolorowania, Sprzedaż urządzeń do masowej produkcji farb i tynków, Sprzedaż urządzeń do mieszania farb i tynków, Sprzedaż wytrząsarek, Sprzedaż
zautomatyzowanych grindometrów, 37 Instalacja maszyn, Naprawa
lub konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do malowania, Przegląd maszyn, Serwis
maszyn i urządzeń do laboratoriów medycznych i przemysłowych,
Serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, Serwis maszyn mieszających i dozujących.
(111) 352398
(220) 2021 09 28
(210) 534519
(151) 2022 03 07
(441) 2021 11 15
(732) KORALEWSKI ROBERT MIXMANN, Dzikowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAMPOWIEC
(510), (511) 9 Adaptery, CB radia, Cyfrowe procesory dźwięku, Cyfrowe pulpity mikserskie, Cyfrowe urządzenia do rejestrowania
dźwięku, Części i akcesoria do urządzeń audio, Elektroakustyczne
korektory częstotliwości, Elektroniczne procesory sygnałów audio
do kompensacji zniekształceń dźwięku w głośnikach, Elektroniczne
przystawki do gitar i gitar basowych, Elektroniczne urządzenia audio, Elektroniczne zwrotnice głośnikowe, Elektryczne i elektroniczne
muzyczne urządzenia efektowe, Elektryczne wzmacniacze sygnałów
dźwiękowych, Elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące
dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Filtry do powierzchniowych fal akustycznych, Gender changer (adaptery do kabli koncentrycznych), Głośniki, Jednostki napędu głośników, Kable audio,
Kable do gitar Kable do głośników, Kolumny typu soundbar, Kompresory audio, Konsole do miksowania dźwięku, Korektory graficzne
[urządzenia audio], Lampy elektronowe [termoelektronowe], Lampy elektronowe wzmacniające, Membrany akustyczne stosowane
w urządzeniach rejestrujących lub odtwarzających dźwięk, Miksery
audio, Modyfikatory cech dynamicznych audio, Odtwarzacze audio,
Pasywne selektory wejścia, Pedały do regulacji poziomu dźwięku,
Procesory dźwięku, Procesory efektów gitarowych, Przedwzmacniacze, Przetworniki do elektrycznych instrumentów muzycznych, Przetworniki do gitar, Przewody akustyczne, Przyrządy do redukcji hałasu w systemach nagrywania sygnałów audio, Pulpity do miksowania
dźwięków, Rezonatory, Samplery, Subwoofery, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Urządzenia do przetwarzania dźwięku, Urządzenia do rejestrowania dźwięku, Urządzenia do wzmacniania dźwięku,
Urządzenia hi-fi, Wzmacniacze gitarowe przenośne, Wzmacniacze
lampowe, Wzmacniacze gitarowe, Wzmacniacze tranzystorowe, 35
Sprzedaż adapterów, Sprzedaż CB radia, Sprzedaż cyfrowych procesorów dźwięku, Sprzedaż cyfrowych pulpitów mikserskich, Sprzedaż cyfrowych urządzeń do rejestrowania dźwięku, Sprzedaż części
i akcesoriów do urządzeń audio, Sprzedaż elektroakustycznych korektorów częstotliwości, Sprzedaż elektronicznych i elektrycznych
muzycznych urządzeń efektowych, Sprzedaż elektronicznych procesorów sygnałów audio do kompensacji zniekształceń dźwięku
w głośnikach, Sprzedaż elektronicznych przystawek do gitar i gitar
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basowych, Sprzedaż elektronicznych urządzeń audio, Sprzedaż
elektronicznych zwrotnic głośnikowych, Sprzedaż elektrycznych
wzmacniaczy sygnałów dźwiękowych, Sprzedaż elektrycznych
i elektronicznych urządzeń modyfikujących dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, Sprzedaż filtrów do powierzchniowych fal
akustycznych, Sprzedaż gender changer (adapterów do kabli koncentrycznych), Sprzedaż głośników, Sprzedaż jednostek napędu głośników, Sprzedaż kabli audio, Sprzedaż kabli do gitar, Sprzedaż kabli
do głośników, Sprzedaż kabli koncentryczny, Sprzedaż kolumn typu
soundbar, Sprzedaż kompresorów audio, Sprzedaż konsol do miksowania dźwięku, Sprzedaż korektorów graficznych [urządzenia audio],
Sprzedaż lamp elektronowych [termoelektronowe], Sprzedaż lamp
elektronowych wzmacniających, Sprzedaż membran akustycznych
stosowanych w urządzeniach rejestrujących lub odtwarzających
dźwięk, Sprzedaż mikserów audio, Sprzedaż modyfikatorów cech
dynamicznych audio, Sprzedaż odtwarzaczy audio, Sprzedaż pasywnych selektorów wejścia, Sprzedaż pedałów do regulacji poziomu dźwięku, Sprzedaż procesorów dźwięku, Sprzedaż procesorów
efektów gitarowych, Sprzedaż przedwzmacniaczy, Sprzedaż przetworników do elektrycznych instrumentów muzycznych, Sprzedaż
przetworników do gitar, Sprzedaż przewodów akustycznych, Sprzedaż przyrządów do redukcji hałasu w systemach nagrywania sygnałów audio, Sprzedaż pulpitów do miksowania dźwięków, Sprzedaż
rezonatorów, Sprzedaż samplerów, Sprzedaż subwooferów, Sprzedaż urządzeń do odtwarzania dźwięku, Sprzedaż urządzeń do przetwarzania dźwięku, Sprzedaż urządzeń do rejestrowania dźwięku,
Sprzedaż urządzeń do wzmacniania dźwięku, Sprzedaż urządzeń
hi-fi, Sprzedaż wzmacniaczy gitarowych przenośnych, Sprzedaż
wzmacniaczy lampowych, Sprzedaż wzmacniaczy tranzystorowych,
Sprzedaż wzmacniaczy gitarowych, 37 Konserwacja instrumentów
muzycznych, Naprawa elektroniki gitar, Naprawa instrumentów
muzycznych, Naprawa kolumn pasywnych i aktywnych, Naprawa
końcówek mocy, Naprawa mikserów, Naprawa odtwarzaczy CD,
Naprawa przedwzmacniaczy, Naprawa wzmacniaczy lampowych
i tranzystorowych do gitary i basu, Odnawianie instrumentów muzycznych, Serwis sprzętu nagłośnieniowego i muzycznego, Serwis
urządzeń elektronicznych, Serwis urządzeń muzycznych vintage,
Strojenie instrumentów muzycznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją instrumentów muzycznych, Wymiany lamp elektronowych.

(111) 352399
(220) 2021 09 30
(210) 534576
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) Wuhan KunBing Trade Co.,Ltd, Wuhan (CN)
(540) (znak słowny)
(540) JUTINE
(510), (511) 29 Napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, substytuty mleka, produkty mleczne, mleko albuminowe, mleko, mleko
w proszku, ser, mleko sojowe, kwaśne mleko, kumys.
(111) 352400
(220) 2021 09 30
(210) 534596
(151) 2022 03 08
(441) 2021 11 22
(732) GRZEBYK MAGDALENA WHITE MONKEY CONSULTING,
Józefosław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 11.01.01, 11.01.05, 26.04.02, 26.04.16
(510), (511) 9 Nagrania wideo udostępniane za pomocą usługi wideo
na żądanie, nagrania wideo do pobrania, Nagrania audio, Płyty CD-ROM, płyty DVD, płyty optyczne i magnetooptyczne, Taśmy audio,
płyty audio, taśmy wideo, Oprogramowanie do pobrania do urzą-
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dzeń mobilnych i komputerów przenośnych, Oprogramowanie
komputerowe do tworzenia aplikacji dla telefonów komórkowych,
smartfonów, notebooków, komputerów i odtwarzaczy, Aplikacje
do pobrania, Oprogramowanie blogów, Podcasty do pobrania, Publikacje elektroniczne do pobrania, Termometry kuchenne, Magnesy, Przyrządy do pomiaru czasu z wyjątkiem zegarków, Przyrządy
do pomiaru wagi, Łyżki i kubki służące jako miarki, 16 Publikacje
drukowane, Książki, periodyki, czasopisma, magazyny, broszury,
biuletyny, Drukowane materiały szkoleniowe i dydaktyczne, Pojemniki i pudła kartonowe, Kartki z życzeniami, Kartki pocztowe, Biurowe artykuły papiernicze, Notesy, bloczki notatnikowe, Kalendarze,
Fotografie, Afisze, plakaty, 21 Nieelektryczny, mały, ręczny sprzęt
kuchenny do mielenia, parzenia, rozdrabniania, wyciskania lub kruszenia, przybory do pieczenia, Przybory kuchenne i gospodarstwa
domowego, Czajniczki do herbaty, Dzbanki, Filiżanki, Formy i foremki jako przybory kuchenne, Garnki, Patelnie, Rondle, Pudełka
na herbatę, Serwisy do herbaty, Zaparzaczki do herbaty, Kieliszki
do jajek, Karafki, Nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, Młynki
do kawy ręczne, Serwisy do kawy, Kieliszki, Korkociągi, Koszyki piknikowe z naczyniami, Kubki, Pojemniki kuchenne, Kufle, Pojemniki
i foremki do lodu, Łopatki do ciast, Ręczne urządzenia do wytwarzania makaronu, Maselniczki, Mieszadełka do koktajli, Mieszarki ręczne
do sporządzania koktajli, Miseczki, Miski, Ręczne młynki do użytku
domowego, Naczynia stołowe, Okładki i uchwyty na karty menu,
Pucharki na owoce, Nieelektryczne wyciskacze do owoców do celów
domowych, Patery, Młynki do pieprzu ręczne, Solniczki, Porcelana,
Zestawy do przypraw, Serwetniki, Zastawa stołowa, Tace do użytku
domowego, Talerze, Termoizolacyjne pojemniki na żywność, Ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, Wałki do ciasta, Wazy
do zup, Wiaderka do kostek lodu, Rękawice kuchenne, 25 Odzież,
Obuwie, Nakrycia głowy, 29 Owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, Pikle, Galaretki, Przetwory owocowe i warzywne,
Mięso, ryby, drób, dziczyzna i ich przetwory, Dżemy, Jaja, Mleko i produkty mleczne, Oleje i tłuszcze jadalne, Gotowe posiłki składające się
głównie z mięsa, drobiu, warzyw lub roślin strączkowych, 30 Kawa,
Herbata, Kakao, Czekolada i wyroby czekoladowe, Mąka, Wyroby
piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Produkty zbożowe, Makarony, Ryż, Tapioka, Sago, Cukier, Miód, Melasa, Przyprawy, Musztarda, Sól, Ocet, Sosy, Pesto, Mieszanki zbożowe, Drożdże, proszek
do pieczenia, Gotowe potrawy złożone głównie z warzyw, zbóż, Pizza, 32 Piwo, Napoje bezalkoholowe, Woda, Soki, Syropy do napojów,
Wina bezalkoholowe, 33 Napoje wysokoprocentowe, Likiery, Wina,
Whisky, Rum, Dżin, Brandy, Wódka, Cydr, Mieszanki koktajli alkoholowych, Gotowe koktajle alkoholowe, 35 Usługi reklamowe, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Przeprowadzanie sondaży i zbieranie opinii, Usługi handlu detalicznego
w zakresie artykułów żywnościowych, napojów, sprzętu i przyborów
gospodarstwa domowego, odzieży, obuwia, nakryć głowy, publikacji
drukowanych, artykułów papierniczych, publikacji do pobrania, aplikacji do pobrania, kartek z życzeniami, kartek pocztowych, plakatów,
fotografii, Usługi pozyskiwania przetwarzania, gromadzenia i systematyzowania danych, Usługi komputerowe w zakresie wyszukiwania i uzyskiwania informacji handlowych, Gromadzenie danych o restauracjach w celu prowadzenia rankingu, 38 Zapewnianie dostępu
do blogów internetowych, Komunikacja za pośrednictwem blogów
online, Transmisja informacji online, 39 Doradztwo w zakresie atrakcji turystycznych, Usługi w zakresie dostarczania informacji i porad
w dziedzinie atrakcji turystycznych, 41 Publikowanie fotografii, Publikowanie fotoreportaży, Publikowanie książek, Produkcja filmów
innych niż reklamowych, Organizowanie konkursów, Publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, Wydawnictwa, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, Usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, Usługi rozrywkowe udostępniane przez blogi, Usługi pisania blogów, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, 43 Bary, Kawiarnie, Restauracje, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Catering, Usługi w zakresie dostarczania informacji i porad w dziedzinie gotowania, gastronomii oraz zakwaterowania, Doradztwo
w zakresie restauracji, hoteli, także w dziedzinie gotowania.
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(732) USŁUGI LEŚNE I OGRODNICZE ELITELAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Durdy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AUROX forestry machinery
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.05, 03.04.24, 03.04.26, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do robót leśnych, Maszyny do prac ogrodniczych, Maszyny do robót ziemnych, Urządzenia do robót ziemnych,
ogrodniczych i leśnych, Maszyny do cięcia i przycinania drzew, Maszyny do pielęgnacji i konserwacji drzew, Elektryczne obcinacze
do gałęzi drzew, Sekatory do gałęzi drzew [maszyny], Chwytaki
do drewna do użytku w leśnictwie, Narzędzia do cięcia będące częściami maszyn, Elektryczne narzędzia ogrodnicze, Elektryczne urządzenia do przystrzygania trawy, Elektrycznie napędzane nożyce
do żywopłotów, Glebogryzarki ogrodowe, Kosiarki mechaniczne,
Kosiarki samobieżne, Kultywatory trawnikowe i ogrodowe z napędem elektrycznym, Przycinarki do żywopłotów [maszyny], Piły [maszyny], Piły tarczowe, Elektryczne piły łańcuchowe, Części składowe
i komponenty do wyżej wymienionych maszyn oraz narzędzi, 8 Narzędzia ręczne, Narzędzia ręczne ogrodnicze i do kształtowania krajobrazu, Narzędzia ręczne do prac leśnych, Przycinacze do drzew
[narzędzia ręczne], Sekatory, Piły [narzędzia ręczne], Ścinacze do żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], Maszyny do przycinania
żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], Nożyce do przycinania gałęzi [narzędzia ręczne], 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w sklepach stacjonarnych, na odległość i przez Internet maszyn
i urządzeń do robót ziemnych, ogrodniczych i leśnych, maszyn
do cięcia i przycinania drzew, maszyn do pielęgnacji i konserwacji
drzew, narzędzi do cięcia będących częściami maszyn, przycinaczy
do drzew (maszyn), przycinaczy do drzew [narzędzi ręcznych), wyciągarek do drzew, sekatorów, chwytaków do drewna do użytku w leśnictwie, pił, w tym pił tarczowych i łańcuchowych, kosiarek, elektrycznych obcinaczy do gałęzi drzew, elektrycznych narzędzi
ogrodniczych, elektrycznych urządzeń do przystrzygania trawy,
elektrycznie napędzanych nożyc do żywopłotów, glebogryzarek
ogrodowych, kultywatorów trawnikowych i ogrodowych z napędem
elektrycznym, mechanicznych przycinarek do żywopłotów, metalowych i niemetalowych podpór do drzew, osłon do drzew (konstrukcji), maszyn i sprzętu do przycinania żywopłotów, pił ręcznych, narzędzi ręcznych, narzędzi ręcznych do prac leśnych, narzędzi
ręcznych ogrodniczych i do kształtowania krajobrazu, narzędzi ręcznych do przycinania żywopłotów, nożyc do przycinania gałęzi, narzędzi do prac ogrodniczych i leśnych z napędem elektrycznym, części
składowych i komponentów do wyżej wymienionych maszyn oraz
narzędzi, Usługi importu i eksportu maszyn i urządzeń do robót
ziemnych, ogrodniczych i leśnych, maszyn do cięcia i przycinania
drzew, maszyn do pielęgnacji i konserwacji drzew, narzędzi do cięcia
będących częściami maszyn, przycinaczy do drzew (maszyn), przycinaczy do drzew [narzędzi ręcznych), wyciągarek do drzew, sekatorów, chwytaków do drewna do użytku w leśnictwie, pił, w tym pił
tarczowych i łańcuchowych, kosiarek, elektrycznych obcinaczy
do gałęzi drzew, elektrycznych narzędzi ogrodniczych, elektrycznych urządzeń do przystrzygania trawy, elektrycznie napędzanych
nożyc do żywopłotów, glebogryzarek ogrodowych, kultywatorów
trawnikowych i ogrodowych z napędem elektrycznym, mechanicznych przycinarek do żywopłotów, metalowych i niemetalowych
podpór do drzew, osłon do drzew (konstrukcji), maszyn i sprzętu
do przycinania żywopłotów, pił ręcznych, narzędzi ręcznych, narzędzi ręcznych do prac leśnych, narzędzi ręcznych ogrodniczych
i do kształtowania krajobrazu, narzędzi ręcznych do przycinania żywopłotów, nożyc do przycinania gałęzi, narzędzi do prac ogrodniczych i leśnych z napędem elektrycznym, części składowych i kom-
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ponentów do wyżej wymienionych maszyn oraz narzędzi, 37
Wypożyczanie i najem maszyn i urządzeń do robót ziemnych, ogrodniczych i leśnych, maszyn do cięcia i przycinania drzew, maszyn
do pielęgnacji i konserwacji drzew, narzędzi do cięcia będących częściami maszyn, przycinaczy do drzew (maszyn), przycinaczy
do drzew (narzędzi ręcznych), wyciągarek do drzew, sekatorów,
chwytaków do drewna do użytku w leśnictwie, pił, w tym pił tarczowych i łańcuchowych, kosiarek, elektrycznych obcinaczy do gałęzi
drzew, elektrycznych narzędzi ogrodniczych, elektrycznych urządzeń do przystrzygania trawy, elektrycznie napędzanych nożyc
do żywopłotów, glebogryzarek ogrodowych, kultywatorów trawnikowych i ogrodowych z napędem elektrycznym, mechanicznych
przycinarek do żywopłotów, metalowych i niemetalowych podpór
do drzew, osłon do drzew (konstrukcji), maszyn i sprzętu do przycinania żywopłotów, pił ręcznych, narzędzi ręcznych, narzędzi ręcznych do prac leśnych, narzędzi ręcznych ogrodniczych i do kształtowania krajobrazu, narzędzi ręcznych do przycinania żywopłotów,
nożyc do przycinania gałęzi, narzędzi do prac ogrodniczych i leśnych
z napędem elektrycznym, drabin, rusztowań, sprzętu podnośnikowego, sprzętu ciężkiego, sprzętu do prac ziemnych, koparek, minikoparek, Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych,
ogrodniczych i leśnych, maszyn do cięcia i przycinania drzew, maszyn do pielęgnacji i konserwacji drzew, narzędzi do cięcia będących
częściami maszyn, przycinaczy do drzew (maszyn), przycinaczy
do drzew (narzędzi ręcznych), wyciągarek do drzew, sekatorów,
chwytaków do drewna do użytku w leśnictwie, pił, w tym pił tarczowych i łańcuchowych, kosiarek, elektrycznych obcinaczy do gałęzi
drzew, elektrycznych narzędzi ogrodniczych, elektrycznych urządzeń do przystrzygania trawy, elektrycznie napędzanych nożyc
do żywopłotów, glebogryzarek ogrodowych, kultywatorów trawnikowych i ogrodowych z napędem elektrycznym, mechanicznych
przycinarek do żywopłotów, metalowych i niemetalowych podpór
do drzew, osłon do drzew (konstrukcji), maszyn i sprzętu do przycinania żywopłotów, pił ręcznych, narzędzi ręcznych, narzędzi ręcznych do prac leśnych, narzędzi ręcznych ogrodniczych i do kształtowania krajobrazu, narzędzi ręcznych do przycinania żywopłotów,
nożyc do przycinania gałęzi, narzędzi do prac ogrodniczych i leśnych
z napędem elektrycznym, drabin, rusztowań, sprzętu podnośnikowego, sprzętu ciężkiego, sprzętu do prac ziemnych, koparek, minikoparek, Usługi w zakresie przenoszenia mas ziemnych, Karczowanie
korzeni drzew, Wynajem wyciągarek do drzew, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przemysłu drzewnego, Oczyszczanie
terenu [ręczne], 40 Wynajem maszyn i urządzeń do wyrębu drzew,
Wynajem maszyn i urządzeń do obróbki drewna, Wynajem sprzętu
do obróbki i przekształcania materiałów, do wytwarzania energii
i do produkcji na zamówienie, Produkcja na zamówienie dla osób
trzecich następujących towarów: maszyn i urządzeń do robót ziemnych, ogrodniczych i leśnych, maszyn do cięcia i przycinania drzew,
maszyn do pielęgnacji i konserwacji drzew, narzędzi do cięcia będących częściami maszyn, przycinaczy do drzew (maszyn), przycinaczy
do drzew (narzędzi ręcznych), wyciągarek do drzew, sekatorów,
chwytaków do drewna do użytku w leśnictwie, pił, w tym pił tarczowych i łańcuchowych, kosiarek, elektrycznych obcinaczy do gałęzi
drzew, elektrycznych narzędzi ogrodniczych, elektrycznych urządzeń do przystrzygania trawy, elektrycznie napędzanych nożyc
do żywopłotów, glebogryzarek ogrodowych, kultywatorów trawnikowych i ogrodowych z napędem elektrycznym, mechanicznych
przycinarek do żywopłotów, metalowych i niemetalowych podpór
do drzew, osłon do drzew (konstrukcji), maszyn i sprzętu do przycinania żywopłotów, pił ręcznych, narzędzi ręcznych, narzędzi ręcznych do prac leśnych, narzędzi ręcznych ogrodniczych i do kształtowania krajobrazu, narzędzi ręcznych do przycinania żywopłotów,
nożyc do przycinania gałęzi, narzędzi do prac ogrodniczych i leśnych
z napędem elektrycznym, drabin, rusztowań, sprzętu podnośnikowego, sprzętu ciężkiego, sprzętu do prac ziemnych, 44 Usługi ogrodnicze i leśne, Usługi prowadzenia gospodarki leśnej, Kontrola wegetacji, Konserwacja przyrody, Konserwacja pomników przyrody,
Sadzenie drzew, Wynajem sprzętu do ogrodnictwa i leśnictwa, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie ogrodnictwa i leśnictwa, Projektowanie ogrodów, Projektowanie krajobrazu, Pielęgnacja ogrodów, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu.

(111) 352402
(151) 2022 03 15

(220) 2021 10 05
(441) 2021 11 29

(210) 534782

Nr 27/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gwiazdka z nieba
(540)

(591) żółty
(531) 01.01.10, 27.05.08, 27.05.01, 29.01.11, 29.01.02
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Elektroniczne bazy danych,
Software ładowalny, Programy sterujące nagrane, Oprogramowanie
komputerowe nagrane, Aplikacje komputerowe, Aplikacje do telefonów komórkowych, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
Pliki graficzne do pobierania, Pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Translatory elektroniczne, Karty kodowane, Elektroniczne książki i publikacje, Moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści
multimedialne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Książki audio,
Gry komputerowe, Gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, Zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, Urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, Kasety zewnętrzne, Filmy kinematograficzne, Filmy do przezroczy naświetlone, Płyty fonograficzne, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, Urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
Sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Interfejsy komputerowe, Zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, Części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, Tektura, Wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, Papierowe koperty do pakowania,
Podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, Wyroby tekturowe
obejmujące pudełka tekturowe, Tuby z tektury, Tekturowe maty stołowe, Figurki wykonane z tektury, Podstawki pod szklanki z tektury,
Druki, Książki, Publikacje, Komiksy, Śpiewniki, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, Tablice arytmetyczne, Tablice obliczeniowe, Wydruki graficzne, Magazyny, Biuletyny, Gazety, Albumy, Periodyki, Czasopisma, Katalogi, Podręczniki, Zeszyty ćwiczeń, Mapy,
Ulotki, Broszury, Foldery reklamowe i informacyjne, Plakaty, Naklejki,
Przybory biurowe, Materiały i przyrządy do rysowania i malowania,
Przybory do pisania, Przybory kreślarskie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, Materiały introligatorskie, Okładki
na książki, Zakładki, Zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, Rysunki, Obrazy, Fotografie, Wydruki, Obrazki, Kalendarze,
Długopisy, Ołówki, Plastelina, Modelina, Farby dla dzieci, Pędzle malarskie, Zestawy do malowania, Opakowania z papieru lub z tektury,
Papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Bloczki do notowania, Zaproszenia, Kalkomanie, Linijki, Gumki do ścierania, Kartki okolicznościowe, Kartki z życzeniami, Karty
muzyczne z życzeniami, Karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, Nalepki, Znaki papierowe, Banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, Wykresy, Plany, Kalki papierowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line w sieci
komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji
i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów
reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów reklamowych do reklamy
zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organizowania
wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży
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czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie,
Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób
trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, Transkrypcji
informacji, Pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych
bazach danych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe
nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne
do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje,
moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry
wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte
na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym
komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży,
także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci
urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe,
wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki,
czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty,
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania,
przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także
w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki,
zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami,
karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe
z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji
do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych
i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie
dostępu do komputerowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usługi
poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw
naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania
świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji
tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi
w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego
obrazowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne,
Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie
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materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji
o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych,
telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki
telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych
nośnikach danych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania,
Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci
łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i projektowanie aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, Tworzenie
grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony
internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi..

(111) 352403
(220) 2021 10 05
(210) 534786
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUŻYNA MARZEŃ
(540)

(591) biały, żółty, pomarańczowy, zielony, jasnozielony, czerwony,
niebieski, granatowy, różowy, szary
(531) 29.01.01, 29.01.02, 29.01.03, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.15, 01.01.01,
01.01.05, 01.01.10, 26.13.25, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.19
(510), (511) 9 Programy komputerowe, Elektroniczne bazy danych,
Software ładowalny, Programy sterujące nagrane, Oprogramowanie
komputerowe nagrane, Aplikacje komputerowe, Aplikacje do telefonów komórkowych, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
Pliki graficzne do pobierania, Pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, Translatory elektroniczne, Karty kodowane, Elektroniczne książki i publikacje, Moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści
multimedialne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Książki audio,
Gry komputerowe, Gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, Gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, Zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, Urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, Kasety zewnętrzne, Filmy kinematograficzne, Filmy do przezroczy naświetlone, Płyty fonograficzne, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, Urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
Sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, Pamięci komputerowe, Pamięci zewnętrzne USB, Interfejsy komputerowe, Zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, Części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, Tektura, Wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, Papierowe koperty do pakowania,
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Podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, Wyroby tekturowe
obejmujące pudełka tekturowe, Tuby z tektury, Tekturowe maty stołowe, Figurki wykonane z tektury, Podstawki pod szklanki z tektury,
Druki, Książki, Publikacje, Komiksy, Śpiewniki, Materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, Tablice arytmetyczne, Tablice obliczeniowe, Wydruki graficzne, Magazyny, Biuletyny, Gazety, Albumy, Periodyki, Czasopisma, Katalogi, Podręczniki, Zeszyty ćwiczeń, Mapy,
Ulotki, Broszury, Foldery reklamowe i informacyjne, Plakaty, Naklejki,
Przybory biurowe, Materiały i przyrządy do rysowania i malowania,
Przybory do pisania, Przybory kreślarskie, Materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, Materiały introligatorskie, Okładki
na książki, Zakładki, Zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, Rysunki, Obrazy, Fotografie, Wydruki, Obrazki, Kalendarze,
Długopisy, Ołówki, Plastelina, Modelina, Farby dla dzieci, Pędzle malarskie, Zestawy do malowania, Opakowania z papieru lub z tektury,
Papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, Bloczki do notowania, Zaproszenia, Kalkomanie, Linijki, Gumki do ścierania, Kartki okolicznościowe, Kartki z życzeniami, Karty
muzyczne z życzeniami, Karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, Nalepki, Znaki papierowe, Banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, Wykresy, Plany, Kalki papierowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line w sieci
komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji
i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów
reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym na reklamach zewnętrznych, w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu materiałów reklamowych do reklamy
zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej, Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowadzenia kampanii reklamowych, Organizowania
wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży
czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie,
Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób
trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, Transkrypcji
informacji, Pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych
bazach danych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także
za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe
nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne
do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje,
moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry
wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte
na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym
komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży,
także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów
jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci
urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe,
wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki,
czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty,
naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania,
przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także
w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książki, zakładki,
zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, pla-
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stelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami,
karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe
z papieru lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie danych, aplikacji komputerowych i aplikacji
do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych
i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie
dostępu do komputerowych baz danych, Udostępnianie komputerowych baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usługi
poczty elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw
naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania
świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji
tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnianie publikacji
elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi
w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego
obrazowania, Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne,
Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji
o nauczaniu on-line, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych,
telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki
telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizowania konkursów
edukacyjnych lub rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych
nośnikach danych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania,
Udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci
łączności, Usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i projektowanie aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, Tworzenie
grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony
internetowej, 45 Usługi prawne w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi..
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(531) 27.05.01, 27.05.17, 24.17.05
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(510), (511) 38 Odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, 41 Edukacja, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Edukacja
zawodowa, Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Edukacja
w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Usługi szkoleniowe, Organizowanie szkoleń, Organizowanie
konferencji, Organizowanie szkoleń związanych z informatyką, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia z programowania, Kursy szkoleniowe i instruktażowe, Organizowanie konkursów,
Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów informatycznych, Organizowanie konkursów z programowania, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez
edukacyjnych, Organizowanie imprez związanych z informatyką,
Prowadzenie imprez związanych z informatyką, Organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie zawodów z programowania, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne,
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, Programowanie komputerów, Analizy systemów
komputerowych, Doradztwo komputerowe, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, Badania w dziedzinie komputerów,
Badania dotyczące przetwarzania danych, Usługi w zakresie badań
komputerowych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi
analityczne w zakresie komputerów, Usługi migracji danych, Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Poradnictwo informatyczne, Projektowanie
systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego,
Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(540) fine hack
(510), (511) 38 Odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, 41 Edukacja, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Edukacja
zawodowa, Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Edukacja
w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Usługi szkoleniowe, Organizowanie szkoleń, Organizowanie
konferencji, Organizowanie szkoleń związanych z informatyką, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia z programowania, Kursy szkoleniowe i instruktażowe, Organizowanie konkursów,
Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów informatycznych, Organizowanie konkursów z programowania, Organizowanie imprez edukacyjnych, Prowadzenie imprez
edukacyjnych, Organizowanie imprez związanych z informatyką,
Prowadzenie imprez związanych z informatyką, Organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania nagród, Organizowanie zawodów z programowania, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne,
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, Programowanie komputerów, Analizy systemów
komputerowych, Doradztwo komputerowe, Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, Badania w dziedzinie komputerów,
Badania dotyczące przetwarzania danych, Usługi w zakresie badań
komputerowych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi
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analityczne w zakresie komputerów, Usługi migracji danych, Usługi projektowania systemów przetwarzania danych, Wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie technologii
informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Usługi
doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Poradnictwo informatyczne, Projektowanie
systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego,
Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie
ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania
urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 352406
(220) 2021 10 08
(210) 534986
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fin e hack
(510), (511) 38 Odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych,
41 Edukacja, Usługi w zakresie edukacji i nauczania, Edukacja zawodowa, Usługi dotyczące edukacji technologicznej, Edukacja w dziedzinie informatyki, Edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, Usługi
szkoleniowe, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie szkoleń związanych z informatyką, Szkolenia w zakresie
edukacji komputerowej, Szkolenia z programowania, Kursy szkoleniowe i instruktażowe, Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów edukacyjnych, Organizowanie konkursów informatycznych,
Organizowanie konkursów z programowania, Organizowanie imprez
edukacyjnych, Prowadzenie imprez edukacyjnych, Organizowanie
imprez związanych z informatyką, Prowadzenie imprez związanych
z informatyką, Organizowanie zawodów i ceremonii przyznawania
nagród, Organizowanie zawodów z programowania, Publikowanie,
Publikowanie elektroniczne, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, Programowanie komputerów, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo komputerowe,
Usługi w zakresie projektowania komputerowego, Projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania, Badania w dziedzinie komputerów, Badania dotyczące przetwarzania danych, Usługi
w zakresie badań komputerowych, Usługi konfiguracji sieci komputerowych, Usługi analityczne w zakresie komputerów, Usługi migracji danych, Usługi projektowania systemów przetwarzania danych,
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie
technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Poradnictwo informatyczne,
Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych,
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania
projektami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
Inżynieria komputerowa, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
(111) 352407
(220) 2021 10 08
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) BOROWIECKI STANISŁAW, Wieliczka (PL);
ENGEL ZBIGNIEW, Wieliczka (PL);
OLSZEWSKA ANNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 535030
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(540) FEEDMAX
(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Dodatek do paszy, Dodatek do paszy dla zwierząt, Dodatek do paszy dla drobiu, Dodatek do paszy dla ptaków,
Dodatek do paszy dla gołębi, Pokarm dla ptaków.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 352408
(220) 2021 10 08
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) OLSZEWSKA ANNA, Toruń (PL);
ENGEL ZBIGNIEW, Wieliczka (PL);
BOROWIECKI STANISŁAW, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLIMAX
(540)

(210) 535031

(591) czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01
(510), (511) 1 Dodatki do ściółki dla zwierząt, Preparaty chemiczne
do odkażenia i zwalczania szkodników w stanowiskach dla zwierząt,
Środki chemiczne dla rolnictwa. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 352409
(220) 2021 10 08
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) BOROWIECKI STANISŁAW, Wieliczka (PL);
ENGEL ZBIGNIEW, Wieliczka (PL);
OLSZEWSKA ANNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SANITMAX
(540)

(210) 535032

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.05.01
(510), (511) 1 Dodatki do ściółki dla zwierząt, Preparaty chemiczne
do odkażenia i zwalczania szkodników w stanowiskach dla zwierząt,
Środki chemiczne dla rolnictwa. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 352410
(220) 2021 10 12
(210) 535093
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) PRENETA HUBERT HP INVESTMENTS, Rudna Wielka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZANIMKUPISZ.PL
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.04, 27.05.25
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych,
Dostarczanie informacji handlowych, Gromadzenie informacji
handlowych, Informacje na temat sprzedaży produktów, Nabywanie informacji handlowych, Nadzór nad działalnością gospodarczą,
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Opracowywanie informacji handlowych, Opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, Promowanie działalności
gospodarczej, Prowadzenie pokazów handlowych, Reklama i marketing, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Usługi doradcze dotyczące zakupu
towarów na rzecz osób trzecich, Usługi zarządzania sprzedażą, Zarządzanie działalnością handlową, Zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, 38 Przekazywanie informacji
za pomocą środków elektronicznych, Zapewnianie dostępu do baz
danych, Zapewnianie dostępu do baz danych online, Zapewnianie
dostępu do danych za pośrednictwem Internetu.

(111) 352411
(220) 2021 10 12
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) AMG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GENTLEMEN BARBER SHOP
(540)

(210) 535140

(531) 02.09.12, 14.07.20, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie salonami fryzjerskimi i/lub kosmetycznymi, Organizacja salonów fryzjerskich i/lub kosmetycznych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących
usług fryzjerskich i usług świadczonych przez salony fryzjerskie, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Usługi doradcze w zakresie salonów fryzjerskich dla franczyzobiorców, Pomoc w zarządzaniu
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi doradztwa
biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej dotyczącej salonów fryzjerskich i usług
świadczonych przez fryzjerów oraz w zarządzaniu w tym zakresie, Reklama, Reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu
„płać za kliknięcie”, Rozpowszechnianie reklam, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Promocja sprzedaży dla
osób trzecich, Projektowanie materiałów reklamowych, Publikowanie
tekstów reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Usługi marketingowe, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, Administrowanie programami lojalności
konsumenta, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, 41 Usługi edukacyjne,
Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, Kształcenie praktyczne
w formie pokazów, Nauczanie indywidualne, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, 44 Fryzjerstwo, Salony fryzjerskie,
Usługi fryzjerskie, Fryzjerstwo męskie, Męskie salony fryzjerskie, Usługi
salonów fryzjerskich, Usługi męskich salonów fryzjerskich.
(111) 352412
(220) 2021 10 13
(210) 535160
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) JANISO LESZEK, Roczyny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mamnewsa
(510), (511) 16 Biuletyny informacyjne, Drukowane arkusze informacyjne, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane karty informacyjne,
Drukowane ulotki informacyjne, Karty informacyjne, Książki informacyj-
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ne, Listy informacyjne, Drukowane książki z nutami, Komiksy [książki],
Książki, Książki adresowe, Książki beletrystyczne, Książki dla dzieci, Książki dla dzieci z elementem audio, Książki do autografów, Książki do dyktand, Książki do malowania, Książki do podpisu, Książki do rysowania,
Książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, Książki edukacyjne, Książki fantasy, Książki kucharskie, Książki niebeletrystyczne, Książki
religijne, Książki telefoniczne, Książki telefoniczne firm, Książki upominkowe, Książki z dziedziny gier i grania, Książki z dziedziny nauki golfa,
Książki z grafiką, Książki z nutami, Książki z obrazkami, Książki z opowiadaniami, Książki z pieśniami religijnymi, Książki z plakatami, Książki
z próbkami tapet, Książki z regulaminami, Książki z rozkładanymi obrazkami, Książki z zadaniami dla dzieci, Książki z zasadami do gier, Książki zawierające wzorce ściennych materiałów, Obwoluty papierowe na książki, Ochronne okładki na książki, Podręczniki [książki], Rejestry, księgi
główne [książki], 35 Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, Organizacja subskrypcji mediów informacyjnych, Organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych
[ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek], Skomputeryzowane
usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Udostępnianie przestrzeni
reklamowej za pomocą środków elektronicznych oraz globalnych sieci
informacyjnych, Usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości,
Usługi doradcze i informacyjne w zakresie organizowania działalności
gospodarczej i zarządzania nią, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące administrowania technologią informacyjną,
Usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, Usługi informacyjne
dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, Usługi informacyjne
dotyczące działalności gospodarczej, Usługi informacyjne dotyczące
reklamy, Usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie
wyboru nabywanych towarów, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów do makijażu, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, Usługi informacyjne w zakresie rynku konsumentów, Usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, Usługi informacyjne w zakresie przetwarzania danych,
38 Agencje informacyjne, Radiowe usługi informacyjne, Telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), Telekomunikacja informacyjna, Udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych
w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
Udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej
wielu użytkownikom, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, Usługi informacyjne dotyczące sieci łączności
elektronicznej, Usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji, Usługi
informacyjne dotyczące nadawania programów, Usługi informacyjne
i doradcze dotyczące usług telekomunikacyjnych, Usługi informacyjne
on-line związane z telekomunikacją, Zapewnianie dostępu do stron
w elektronicznej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej, Zapewnianie dostępu wielostanowiskowego do globalnych komputerowych sieci informacyjnych
do transferu i rozpowszechniania szerokiego zakresu informacji.

(111) 352413
(220) 2021 10 15
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AQUA INTEGRA
(540)

(210) 535252

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 Wyroby sanitarne z ceramiki, Bidety, Kompakty WC,
Toalety wyposażone w urządzenia myjące, Miski ustępowe, Pisuary, Umywalki, Postumenty i półpostumenty do umywalek, Sedesy,
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Płuczki ustępowe, Baterie umywalkowe, Kabiny natryskowe, Brodziki, Natryski, Zestawy prysznicowe, Krany, Armatura sanitarna, Wanny
łazienkowe, Zbiorniki do płuczek ustępowych.

(111) 352414
(220) 2021 10 14
(210) 535262
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tropical NitriActive
(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.09.06, 03.09.24
(510), (511) 1 Preparaty do biologicznego oczyszczania wody
w akwariach, Bakterie do uzdatniania wody w akwariach, Preparaty
zawierające bakterie do uzdatniania wody w akwariach, Preparaty
bakteryjne, inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, Mikroorganizmy do utrzymywania oczek wodnych, Mikroorganizmy
do użytku w uzdatnianiu wody.
(111) 352415
(220) 2021 10 15
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) RUDZIŃSKI MATEUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIS
(540)

(210) 535319

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Rozruszniki nożne do motocykli, filtry powietrza do silników motocyklowych, układy wydechowe do pojazdów, zawory
paliwowe, części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych,
12 Motocykle, elektryczne motocykle, nóżki motocyklowe, podnóżki
motocyklowe, kierownice [części motocykli], amortyzatory do motocykli, siodełka do motocykli, stojaki na motocykle, koła do motocykli,
wahacze do motocykli, ramy do motocykli, silniki do motocykli, łańcuchy do motocykli, błotniki do motocykli, bagażniki dla motocykli,
korby do motocykli, przyczepy motocyklowe boczne, oprawy reflektorów [części motocykli], przewody sprzęgła [części motocykli],
wirniki hamulca [części motocykli], amortyzatory kierownice [części
motocykli], pedały hamulca [części motocykli], przekładki przednie
[części motocykli], uchwyty kierownicy [części motocykli], manetki
obrotowe do motocykli, linki hamulcowe [części motocykli], ramiona
kół do motocykli, widełki przednie do motocykli, wolne kola do motocykli, pompy powietrza do motocykli, obręcze kół do motocykli, części
konstrukcyjne do motocykli, tarcze hamulcowe do motocykli, koła łańcuchowe do motocykli, taśma na rączki motocyklowe, zaciski hamulca
tarczowego [części motocykli], dźwignie kontrolne kierownicy [części
motocykli], osłony przeciwpyłowe amortyzatora [części motocykli],
dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do motocykli, koła zębate do napędów motocyklowych, opony pneumatyczne i dętki do motocykli, piasty do kół w pojazdach (motocykle), przednie panele deski rozdzielczej
[części motocykli], dźwignie zmiany biegów [części motocykli], podpórki do pojazdów jednośladowych, szprychy kół pojazdów, sprzęgła
do pojazdów lądowych, zbiorniki paliwa do pojazdów, korki do zbiorników paliwa do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów
lądowych, torby na motocykl, sakwy boczne motocyklowe, dopasowane pokrowce na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe,
torby na bagażniki motocyklowe, przewody paliwowe do pojazdów,
14 Breloczki do kluczy, wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), 25
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Czapki [nakrycia głowy], t-shirty z krótkim rękawem, bluzki, kurtki bluzy, bluzy sportowe, chustki [apaszki].

(111) 352416
(220) 2021 10 15
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) RUDZIŃSKI MATEUSZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FIS
(540)

(210) 535321

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 Rozruszniki nożne do motocykli, filtry powietrza do silników motocyklowych, układy wydechowe do pojazdów, zawory
paliwowe, części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych,
12 Motocykle, elektryczne motocykle, nóżki motocyklowe, podnóżki
motocyklowe, kierownice [części motocykli], amortyzatory do motocykli, siodełka do motocykli, stojaki na motocykle, koła do motocykli,
wahacze do motocykli, ramy do motocykli, silniki do motocykli, łańcuchy do motocykli, błotniki do motocykli, bagażniki dla motocykli,
korby do motocykli, przyczepy motocyklowe boczne, oprawy reflektorów [części motocykli], przewody sprzęgła [części motocykli],
wirniki hamulca [części motocykli], amortyzatory kierownice [części
motocykli], pedały hamulca [części motocykli], przekładki przednie
[części motocykli], uchwyty kierownicy [części motocykli], manetki
obrotowe do motocykli, linki hamulcowe [części motocykli], ramiona
kół do motocykli, widełki przednie do motocykli, wolne kola do motocykli, pompy powietrza do motocykli, obręcze kół do motocykli, części
konstrukcyjne do motocykli, tarcze hamulcowe do motocykli, koła łańcuchowe do motocykli, taśma na rączki motocyklowe, zaciski hamulca
tarczowego [części motocykli], dźwignie kontrolne kierownicy [części
motocykli], osłony przeciwpyłowe amortyzatora [części motocykli],
dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do motocykli, koła zębate do napędów motocyklowych, opony pneumatyczne i dętki do motocykli, piasty do kół w pojazdach (motocykle), przednie panele deski rozdzielczej
[części motocykli], dźwignie zmiany biegów [części motocykli], podpórki do pojazdów jednośladowych, szprychy kół pojazdów, sprzęgła
do pojazdów lądowych, zbiorniki paliwa do pojazdów, korki do zbiorników paliwa do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów
lądowych, torby na motocykl, sakwy boczne motocyklowe, dopasowane pokrowce na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe,
torby na bagażniki motocyklowe, przewody paliwowe do pojazdów,
14 Breloczki do kluczy, wisiorki do kluczy (ozdoby lub breloczki), 25
Czapki [nakrycia głowy], t-shirty z krótkim rękawem, bluzki, kurtki, bluzy, bluzy sportowe, chustki [apaszki].
(111) 352417
(220) 2021 10 18
(151) 2022 03 23
(441) 2021 11 22
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANTY BATON By Łowicz
(540)

(210) 535342

(591) czarny, ciemnopomarańczowy
(531) 26.01.02, 26.01.16, 05.03.13, 05.03.14, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.12, 26.13.01
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(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar [pasta
z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata
[duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie orzechów i nasion,
Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe,
Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie
[kapusta kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne,
Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery
wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa],
Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup, Ekstrakty
warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, Ekstrakty z warzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Gotowe dania z mięsa, Gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny,
Grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców
przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe,
Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup,
Klopsiki drobiowe, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty,
Konserwy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup,
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, Lukrowane (Owoce-), Marmolada, Masło kakaowe, Masła orzechowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki
owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku, Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe
[owoce konserwowane], Napoje mleczne, Napoje z produktów
mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane,
Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone,
Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty
do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się
głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na bazie orzechów, Pasty
mleczne do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty
przyrządzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe,
Pikle mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce,
Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory
obrane ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy
ziemne, Preparaty do produkcji bulionów, Produkty z suszonych
owoców, Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy,
Przecier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne,
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski
na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory
do zup jarzynowych, Przetwory owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka,
Purée z warzyw, Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziemniaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne,
Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owoce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomidorowy do gotowania,
Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Soki owocowe do gotowania,
Soki roślinne do gotowania, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszone grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone
owoce, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofilizowane, Warzywa
marynowane, Warzywa obrane ze skórki, Warzywa preparowane,
Warzywa przetworzone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne
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pasty do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające produktów mlecznych,
Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, Zupy błyskawiczne, Zupy
(Składniki do sporządzania-), Żelatyna, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa
mrożone, Mrożone owoce, Głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów spożywczych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmieszane oleje
roślinne do celów kulinarnych, Formowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty
serów, Substytuty jaj, Substytuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan [substytut mięsa], Bezmleczne substytuty
mleka, Roślinne substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany,
Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka],
Nabiał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Mleko
z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje na bazie soi stosowane
jako substytuty mleka, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami
posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków,
Sałatki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, Koncentraty soków
owocowo-warzywnych do konsumpcji, Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzywne, Przekąski na bazie owoców
i warzyw, Mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne
i mięsne, w tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce,
jabłka duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty
do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony
zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe,
Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane,
Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos
przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane
mięsem i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy
na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe,
Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe
i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy
owocowe [słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania
napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania
jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty
z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Esencja kawowa,
Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje
do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania
z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia
puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby
piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy
na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herbata
rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao
w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania napojów, Kakao
[palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe,
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Liza-
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ki, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka
pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron
[ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe,
Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki kakaowe,
Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery w formie
batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy
deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda,
Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub
czekolady], Napoje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone
na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone
z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze],
Nielecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Owsiane (Płatki-), Owocowe lody, Owsianka,
Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty
czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty do sporządzania
napojów kakaowych, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne
[sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty
czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako
przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne,
Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki
śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu,
Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kakao], Preparaty do sporządzania napojów
[na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie
czekolady], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów
piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe,
Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Preparaty
zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski słone
na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu,
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski wykonane
z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany
chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze
składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ramen
(japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada,
Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek
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do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], Ryż,
Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby
cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze
gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków,
Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby
cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku,
Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy
chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy
do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy
pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku,
Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce,
Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy,
Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci
granulowanej, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru,
Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, Suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone
zioła do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy,
Syrop do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy
czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady,
Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie],
Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze,
Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne,
Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, Zbożowe (Płatki-), Żelki, Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki
eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], Wanilina
[aldehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Substytuty
lodów na bazie soi, Napoje na bazie substytutów kawy, Cykoria
do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy
[na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania jako
substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy,
Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i słód do użytku jako
substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami
posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków,
Sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe.

(111) 352418
(220) 2021 10 18
(210) 535343
(151) 2022 03 23
(441) 2021 11 22
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Lubella
(510), (511) 29 Batoniki na bazie owoców i orzechów, Ajvar [pasta
z papryki, bakłażanów i czosnku], Bita śmietana, Buliony, Caponata
[duszone warzywa], Cassoulet, Batony na bazie orzechów i nasion,
Batony spożywcze na bazie soi, Chipsy warzywne, Chipsy owocowe,
Chipsy sojowe, Chipsy ziemniaczane, Chop suey, Choucroute garnie
[kapusta kiszona garnirowana], Desery jogurtowe, Desery mleczne,
Desery na bazie sztucznego mleka, Desery owocowe, Dipy, Desery
wykonane z produktów mlecznych, Dolma [faszerowane warzywa],
Dżemy, Dżemy i marmolady owocowe, Ekstrakty do zup, Ekstrakty
warzywne do gotowania, Ekstrakty z pomidorów, Ekstrakty z wa-
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rzyw do konsumpcji, Galaretki, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Flaki, Gotowe dania z mięsa, Gotowe
posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], Gotowe produkty z warzyw, Grzyby gotowe do spożycia, Gulasze, Gulasz błyskawiczny,
Grzyby konserwowane, Jabłka duszone, Jogurty, Kandyzowane owoce, Kandyzowane przekąski owocowe, Fasola pieczona w sosie pomidorowym, Fasola przyrządzona w sosie sojowym [Kongjaban], Kiszone warzywa [kimchi], Koktajle mleczne, Kompozycje owoców
przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone
do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty pomidorowe [purée], Koncentraty rosołowe,
Koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, Koncentraty zup,
Klopsiki drobiowe, Konserwowane warzywa, Konserwy, marynaty,
Konserwy z owocami, Korniszony, Kostki bulionowe, Kostki do zup,
Krojone owoce, Krojone warzywa, Liofilizowane warzywa, Lukrowane (Owoce-), Marmolada, Masło kakaowe, Masła orzechowe w proszku, Masło z orzechów, Mieszanki do sporządzania wywarów rosołowych, Mieszanki do zup, Mieszanki owoców i orzechów, Mieszanki
owoców suszonych, Mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, Mieszanki przekąsek składające się z przetworzonych owoców i przetworzonych orzechów, Mieszanki warzywne, Mleczne produkty, Mleko w proszku, Mleko, Nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, Nadzienie bakaliowe
[owoce konserwowane], Napoje mleczne, Napoje z produktów
mlecznych, Nasiona jadalne, Orzechy jadalne, Owoce aromatyzowane, Owoce glazurowane, Owoce gotowane, Owoce konserwowane,
Owoce lukrowane, Owoce marynowane, Owoce przetworzone,
Owoce w puszkach, Owocowe nadzienia do ciast, Owocowe pasty
do smarowania, Pasta z owoców, Pasta z orzechów laskowych, Pasty
do smarowania na bazie warzyw, Pasty do smarowania składające się
głównie z owoców, Pasty do smarowania na bazie mleka z niską zawartością tłuszczu, Pasty do zup, Pasty na bazie orzechów, Pasty
mleczne do smarowania, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty
przyrządzone z orzechów, Pasty warzywne, Pasztet warzywny, Pektyna owocowa, Pektyna do celów kulinarnych, Pikle, Płatki jabłkowe,
Pikle mieszane, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Płatki ziemniaczane, Pokrojone owoce,
Pokrojone sałatki warzywne, Pokrojone warzywa, Polewy orzechowe, Pomidory, przetworzone, Pomidory konserwowane, Pomidory
obrane ze skóry, Pomidory konserwowe, Potrawy gotowe składające
się głównie z warzyw, Powlekane orzeszki ziemne, Prażone orzechy
ziemne, Preparaty do produkcji bulionów, Produkty z suszonych
owoców, Proszki owocowe, Proszki warzywne, Przecier jabłkowy,
Przecier pomidorowy, Przeciery owocowe, Przeciery warzywne,
Przekąski na bazie mleka, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski
na bazie owoców, Przekąski na bazie soi, Przekąski na bazie suszonych owoców, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie ziemniaków, Przekąski z owoców, Przekąski ziemniaczane, Przetwory
do zup jarzynowych, Przetwory owocowe [dżemy], Przyprawy smakowe (pikle), Przystawki na bazie warzyw, Puddingi na bazie mleka,
Purée z warzyw, Purée z grzybów, Purée ziemniaczane, Pulpety, Purée ziemniaczane w proszku, Ragout, Ratatouille, Rosół [zupa], Placki
ziemniaczane, Sałatki gotowe, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne,
Schłodzone desery mleczne, Sfermentowane owoce, Skórki owocowe, Słodkie nadzienia z owoców, Sok pomidorowy do gotowania,
Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Soki owocowe do gotowania,
Soki roślinne do gotowania, Substytuty mięsa na bazie warzyw, Substytuty mleka, Suszone grzyby jadalne, Suszone orzechy, Suszone
owoce, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne, Tzatziki, Warzywa fermentowane, Warzywa gotowane, Warzywa grillowane, Warzywa konserwowane, Warzywa kapustne, przetworzone, Warzywa konserwowane [w oleju], Warzywa liofilizowane, Warzywa
marynowane, Warzywa obrane ze skórki, Warzywa preparowane,
Warzywa przetworzone, Warzywa strączkowe przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Warzywa w słoikach, Warzywne
pasty do smarowania, Warzywa solone, Warzywa w plasterkach, konserwowe, Wstępnie ugotowana zupa, Wywar, bulion, Wywar z warzyw, Zabielacz do kawy, Zabielacze do napojów, Zabielacze mleczne do napojów, Zabielacze niezawierające produktów mlecznych,
Zagęszczone sosy pomidorowe, Zupy, Zupy błyskawiczne, Zupy
(Składniki do sporządzania-), Żelatyna, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Zupy w proszku, Zupy w puszkach, Zupy z makaronem, Warzywa
mrożone, Mrożone owoce, głęboko mrożone dania warzywne, Mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, Mrożone posiłki składające się głównie z mięsa, Tłuszcze roślinne do celów spożyw-
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czych, Oleje roślinne do celów spożywczych, Zmieszane oleje
roślinne do celów kulinarnych, Formowane teksturowane białko roślinne do użytku jako substytut mięsa, Substytuty mięsa, Substytuty
serów, Substytuty jaj, Substytuty drobiu, Substytuty masła, Substytuty margaryny, Seitan [substytut mięsa], Bezmleczne substytuty
mleka, Roślinne substytuty mleka, Substytuty kwaśnej śmietany,
Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko ryżowe [substytut mleka],
Nabiał i substytuty nabiału, Sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], Napoje na bazie owsa [substytuty mleka], Mleko
z nasion konopi jako substytut mleka, Napoje na bazie soi stosowane
jako substytuty mleka, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Batoniki na bazie orzechów będące zamiennikami
posiłków, Batoniki na bazie owoców będące zamiennikami posiłków,
Sałatki owocowo-warzywne, Pasty owocowo-warzywne, Przeciery
owocowo-warzywne, Przetwory owocowo-warzywne, Proszki owocowo-warzywne, Chipsy owocowo-warzywne, Koncentraty soków
owocowo-warzywnych do konsumpcji, Mieszanki owocowo-warzywne, Purée owocowo-warzywne, Przekąski na bazie owoców
i warzyw, Mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne
i mięsne, w tym flaki, konserwy warzywno-mięsne, duszone owoce,
jabłka duszone, mrożone runo leśne, w tym grzyby, 30 Aromaty
do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe
zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], Batoniki, Batony
zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka, Budynie deserowe,
Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy kukurydziane,
Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera, Chrzan [sos
przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane
mięsem i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony i guma
do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki, Czipsy
na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe,
Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany
[parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe
i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy
owocowe [słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania
napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe [inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania
jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty
z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, Esencja kawowa,
Esencje czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje
do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania
z ryżu, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia
puddingi, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby
piekarnicze], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy
na bazie ryżu, Gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herbata
rozpuszczalna, Herbatniki, Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao
w proszku, Kakaowe napoje, Kakao do sporządzania napojów, Kakao
[palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup [sos], Kombucha, Koncentraty
warzywne stosowane jako przyprawy, Krakersy, Kremy czekoladowe,
Kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka
pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka żytnia, Makaron
[ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony razowe,
Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki
do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki kakaowe,
Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki
spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych owoców,
Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe], Mrożo-
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ne mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery w formie
batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy
deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda,
Napoje czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub
czekolady], Napoje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone
na bazie kakao, Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi
dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę, Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone
z kakao, Napoje z lodów, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze],
Nielecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Owsiane (Płatki-), Owocowe lody, Owsianka,
Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta migdałowa, Pasty
czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty do sporządzania
napojów kakaowych, Pasty na bazie czekolady, Pasty warzywne
[sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty
czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane jako
przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne,
Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, Płatki z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki
śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik, Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu,
Potrawy z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządzania
napojów [na bazie kakao], Preparaty do sporządzania napojów
[na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie
czekolady], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów
piekarniczych, Preparaty mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty na bazie kakao, Preparaty przyprawowe,
Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Preparaty
zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, Produkty żywnościowe z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy], Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych,
Przekąski składające się z produktów zbożowych, Przekąski słone
na bazie mąki, Przekąski słone na bazie zbóż, Przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski składające się głównie z ryżu,
Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych, Przekąski wykonane
z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany
chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy spożywcze
składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ramen
(japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe], Remulada,
Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny proszek
do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych], Ryż,
Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby
cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze [cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze
gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków,
Słodycze nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające owoce, Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby
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cukiernicze na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku,
Sos tatarski, Sos teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy
chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy
do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy
pikantne, Sosy pomidorowe, Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy
sałatkowe [dressingi], Sosy salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku,
Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti w sosie pomidorowym w puszce,
Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy,
Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci
granulowanej, Substytut kawy na bazie cykorii, Substytuty cukru,
Substytuty czekolady, Substytuty herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Substytuty kawy na bazie warzyw, Suche
i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy
gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, Suszone
zioła do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy,
Syrop do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy
czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady,
Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata [inna niż do celów leczniczych], Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie meksykańskie],
Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby cukiernicze,
Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze płynne,
Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża przetworzone, Zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, Zbożowe (Płatki-), Żelki, Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki
eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], Wanilina
[aldehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Substytuty
lodów na bazie soi, Napoje na bazie substytutów kawy, Cykoria
do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy
[na bazie zbóż lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania jako
substytuty kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy,
Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i słód do użytku jako
substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami
posiłków, Batoniki na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków,
Sosy i polewy mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe.

(111) 352419
(220) 2021 10 18
(151) 2022 03 23
(441) 2021 11 22
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Lubella TRADYCJA OD 1881 Łan!
(540)

(210) 535345

(591) biały, granatowy, beżowy, ciemnoróżowy
(531) 05.13.08, 05.13.25, 24.17.02, 05.07.03, 24.17.04, 26.04.04,
26.04.16, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 30 Aromaty do żywności, Artykuły spożywcze ze zbóż, Artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy skład-
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nik], Batoniki, Batony zbożowe i energetyczne, Błyskawiczna owsianka,
Budynie deserowe, Cappuccino, Chipsy [produkty zbożowe], Chipsy
kukurydziane, Chrupki zbożowe, Chrupki kukurydziane o smaku sera,
Chrzan [sos przyprawowy], Ciasta, Ciasta mrożone, Ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, Ciasteczka, Ciastka, Cukierki, batony
i guma do żucia, Czekolada, Czekolada pitna, Czekolada w proszku,
Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czipsy na bazie mąki,
Czipsy na bazie zbóż, Dania na bazie ryżu, Dania liofilizowane, których
głównym składnikiem jest makaron, Desery czekoladowe, Desery lodowe, Desery z muesli, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Deser puddingowy na bazie ryżu, Dodatki smakowe
w postaci zagęszczonych sosów, Budyń w proszku, Dodatki smakowe
i przyprawy, Drażetki [niemedyczne wyroby cukiernicze], Dropsy owocowe [słodycze], Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi, Ekstrakty przypraw,
Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe
[inne niż olejki eteryczne], Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do artykułów spożywczych, Ekstrakty z kawy, Ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, Ekstrakty z kawy
do stosowania jako aromaty do napojów, Esencja kawowa, Esencje
czekoladowe do przyrządzania napojów, Esencje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycznych), Esencje do gotowania, Espresso, Gofry, Gorąca czekolada, Gotowe dania z ryżu, Gotowe
desery [wyroby cukiernicze], Gotowe do spożycia puddingi, Gotowe
kakao i napoje na bazie kakao, Gotowe napoje kawowe, Gotowe desery [na bazie czekolady], Gotowe desery [wyroby piekarnicze], Gotowe
potrawy na bazie makaronu, Gotowe potrawy na bazie ryżu, Gotowe
produkty spożywcze w postaci sosów, Gotowe przekąski na bazie
zbóż, Gotowe sosy, Guma do żucia, Herbata rozpuszczalna, Herbatniki,
Herbaty owocowe, Herbaty, Kakao, Kakao w proszku, Kakaowe napoje,
Kakao do sporządzania napojów, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Kasze, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, Kawa, Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Keczup, Keczup [sos pomidorowy], Keczup
[sos], Kombucha, Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
Krakersy, Kremy czekoladowe, Kremy na bazie kakao w postaci past
do smarowania, Kremy czekoladowe do smarowania, Liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest makaron, Liofilizowane dania,
których głównym składnikiem jest ryż, Lizaki mrożone, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Lodowe słodycze, Lodowe wyroby
cukiernicze, Lody, Lizaki, Majonez, Mąka, Mąka do pieczenia, Mąka kukurydziana, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka zbożowe, Mąka
żytnia, Makaron [ciasto], Makarony głęboko mrożone, Makaron gotowy, Makaron instant do gotowania, Makaron jajeczny, Makaron pełnoziarnisty, Makaron spożywczy, Makarony, Makarony do zup, Makarony
razowe, Marynaty, Mięsne sosy, Mieszanki czekolady na gorąco, Mieszanki do przyrządzania mrożonej herbaty w proszku, Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki mąki, Mieszanki przypraw, Mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych i suszonych
owoców, Miód, Mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone napoje [frappe],
Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone mleczne desery w formie batonów, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Mrożone
produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone posiłki składające
się głównie z makaronu, Muesli, Musy, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy (słodycze), Musy (wyroby cukiernicze), Musztarda, Napoje
czekoladowe, Napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady],
Napoje mrożone na bazie czekolady, Napoje mrożone na bazie kakao,
Napoje mrożone na bazie kawy, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje na bazie czekolady, z mlekiem, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje zawierające kakao, Napoje zawierające czekoladę,
Napoje sporządzane z kawy, Napoje sporządzone z czekolady, Napoje
sporządzone z herbaty, Napoje sporządzone z kakao, Napoje z lodów,
Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Nielecznicze wyroby cukiernicze, Oranżada w proszku [wyroby cukiernicze], Orzechowe wyroby cukiernicze, Orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], Owoce w polewie czekoladowej, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Owsiane (Płatki-),
Owocowe lody, Owsianka, Owsianka błyskawiczna, Paluszki chlebowe,
Papki warzywne (sosy-żywność), Pasta wasabi, Pasta sezamowa, Pasta
migdałowa, Pasty czekoladowe, Pasty czekoladowe do smarowania
zawierające orzechy, Pasty do smarowania na bazie majonezu, Pasty
do sporządzania napojów kakaowych, Pasty na bazie czekolady, Pasty
warzywne [sosy], Pasty z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, Pasty czekoladowe [do smarowania], Pastylki nielecznicze, Pasy
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do smarowania na bazie majonezu i keczupu, Pikantne sosy używane
jako przyprawy, Pikantne sosy, czatnej i pasty, Placki, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, Płatki pszenne, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Polewa lub posypka czekoladowa, Polewy cukiernicze, Polewy do lodów, Polewa w postaci syropu, Płatki
z naturalnego ryżu, Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Płatki śniadaniowe zawierające miód, Płatki śniadaniowe zawierające błonnik,
Płatki śniadaniowe na ciepło, Potrawy gotowe na bazie makaronu, Potrawy na bazie mąki, Potrawy składające się głównie z ryżu, Potrawy
z makaronu, Precelki, Pralinki, Preparaty do sporządzania napojów
[na bazie kakao], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], Preparaty do sporządzania napojów [na bazie czekolady], Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty
mączne do żywności, Preparaty musztardowe do żywności, Preparaty
na bazie kakao, Preparaty przyprawowe, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów, Preparaty z kakao, Preparaty zbożowe, Produkty lodowe na bazie soi, Produkty na bazie czekolady, Produkty żywnościowe na bazie
zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi, Produkty żywnościowe
z ryżu, Produkty spożywcze z kukurydzy, Przeciery warzywne [sosy],
Przekąski na bazie zbóż, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie
pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski składające się głównie z wyrobów cukierniczych, Przekąski składające się z produktów
zbożowych, Przekąski słone na bazie mąki, Przekąski słone na bazie
zbóż, Przekąski sporządzone z produktów zbożowych, Przekąski wieloziarniste, Przekąski składające się głównie z makaronu, Przekąski
składające się głównie z ryżu, Przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, Przekąski wytwarzane z muesli, Przetwory spożywcze na bazie ziaren, Przekąski z kukurydzy, Przekąski z produktów zbożowych,
Przekąski wykonane z ryżu, Przekąski wykonane z pszenicy, Przekąski
składające się głównie ze zboża, Przetworzony chrzan japoński (wasabi), Przygotowany chrzan [przyprawa], Przetworzone płatki owsiane
jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi, Przyprawy, Przyprawy do żywności, Przyprawy smakowe (sosy, marynaty), Przyprawy
spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy, Przyprawy
w proszku, Puddingi, Puszkowana żywność zawierająca makaron, Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Ravioli [gotowe],
Remulada, Risotto, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny
proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych],
Ryż, Składniki na bazie kakao do produktów cukierniczych, Słodkie polewy i nadzienia, Słodkie pasty do smarowania [miód], Słodkie wyroby
cukiernicze (nie dla celów medycznych), Słodycze bez cukru, Słodycze
[cukierki], Słodycze czekoladowe, Słodycze do żucia, Słodycze gotowane, Słodycze lodowe, Słodycze lodowe w postaci lizaków, Słodycze
nielecznicze, Słodycze owocowe, Słodycze o smaku owocowym, Słodycze słodzone ksylitolem, Słodziki naturalne, Słodycze zawierające
owoce, Słone herbatniki, Słone krakersy, Słone sosy, Słodziki składające się z koncentratów owocowych, Smakowe wyroby cukiernicze
na bazie cukru, Śniadaniowe płatki ryżowe, Solone wyroby piekarnicze, Sorbety, Sorbety [lody], Sos chrzanowy, Sos czekoladowy, Sos [jadalny], Sos słodko-kwaśny, Sos sojowy, Sos w proszku, Sos tatarski, Sos
teriyaki, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy, Sosy chrzanowe, Sosy curry, Sosy do sałatek, Sosy do makaronów, Sosy do gotowania, Sosy grzybowe, Sosy na bazie majonezu, Sosy na bazie pomidorów, Sosy o smakach orzechowych, Sosy owocowe, Sosy pikantne, Sosy pomidorowe,
Sosy [przyprawy], Sosy sałatkowe, Sosy sałatkowe [dressingi], Sosy
salsa, Sosy w puszkach, Sosy w proszku, Sosy zagęszczone, Sosy zawierające orzechy, Sosy ziołowe, Spaghetti, Spaghetti i klopsy, Spaghetti
w sosie pomidorowym w puszce, Sosy do kurczaka, Sosy do mięsa
z grilla, Sosy do ryżu, Sosy do pizzy, Sosy do sałatek zawierające śmietanę, Sproszkowane sosy w postaci granulowanej, Substytut kawy
na bazie cykorii, Substytuty cukru, Substytuty czekolady, Substytuty
herbaty, Substytuty miodu, Substytuty lodów, Substytuty kawy
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Substytuty
kawy na bazie warzyw, Suche i świeże makarony, kluski i pierogi, Suchary, Suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające
się z makaronów, Suszone zioła do celów kulinarnych, Suszony makaron, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników, Syrop spożywczy, Syropy smakowe, Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów
na bazie czekolady, Sztuczna czekolada, Sztuczna herbata [inna niż
do celów leczniczych], Tabletki [wyroby cukiernicze], Tacos [danie
meksykańskie], Tarty, Tortellini, Tortille, Wafelki, Wafle ryżowe, Wyroby
cukiernicze, Wyroby cukiernicze mrożone, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, Wyroby cukiernicze
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płynne, Wyroby lodowe, Wyroby piekarnicze, Wyroby z kakao, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Wyroby cukiernicze zawierające
dżem, Zagęszczacze warzywne, Zboża, Zbożowe artykuły śniadaniowe, Zboża stosowane do produkcji makaronów, Zboża przetworzone,
Zboża do żywności do spożycia przez ludzi, Zbożowe (Płatki-), Żelki,
Żywność na bazie kakao, Roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki
eteryczne], Substytut marcepanu, Cykoria [substytut kawy], Wanilina
[aldehyd, substytut wanilii], Substytuty kawy i herbaty, Substytuty lodów na bazie soi, Napoje na bazie substytutów kawy, Cykoria do stosowania jako substytut kawy, Jęczmień do użytku jako substytut kawy,
Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Substytuty kawy [na bazie zbóż
lub cykorii], Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy,
Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, Wyciągi kawowe
do stosowania jako substytuty kawy, Preparaty z cykorii do stosowania
jako substytuty kawy, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty
kawy, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Batoniki
na bazie czekolady będące zamiennikami posiłków, Sosy i polewy
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe.

(111) 352420
(220) 2021 10 20
(210) 535513
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE ZIOŁOLEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GASTRO MAŚLAN IBS
(510), (511) 5 Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 352421
(220) 2021 10 21
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) UTRATA ALEKSANDRA, Warszawa (PL);
PASZYŃSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ecoekonomia.pl bo biznes może być ECO
(540)

(210) 535535

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.19
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41
Publikowanie czasopism internetowych.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 352422
(220) 2021 10 22
(210) 535563
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) E epihelp +
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.13.01, 24.17.07
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Odżywcze
suplementy diety, Preparaty dietetyczne i odżywcze, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety, Suplementy diety dla ludzi,
Suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, Suplementy diety do użytku medycznego, Suplementy diety o działaniu
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kosmetycznym, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy ziołowe, Suplementy ziołowe w płynie.

(111) 352423
(220) 2021 10 22
(210) 535568
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 22
(732) WIECH MICHAŁ ANTONI MIFARM, Wyszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) karma i farma
(540)

(591) czarny, biały, żółty
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13, 03.06.03
(510), (511) 3 Preparaty do pielęgnacji zwierząt, Aerozole pielęgnujące dla zwierząt, Preparaty do kąpieli dla zwierząt, Odświeżacze
zapachów dla zwierząt, Szampony dla zwierząt, Środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, Środki do czyszczenia do użytku w hodowli inwentarza żywego, Środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, 5
Suplementy diety dla zwierząt domowych, Suplementy witaminowe
dla zwierząt, Suplementy lecznicze do żywności dla zwierząt, Pasza
lecznicza dla zwierząt, Preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, Preparaty przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych, Owadobójcze
szampony dla zwierząt, Jednorazowe maty treningowe dla zwierząt
domowych, 20 Posłania dla zwierząt, Budy dla zwierząt domowych,
Budki dla zwierząt domowych, Kontenery dla zwierząt domowych,
Domki do zabawy dla zwierząt domowych, Bramki zabezpieczające,
niemetalowe, dla zwierząt domowych, Tabliczki identyfikacyjne dla
zwierząt, nie z metalu, Stojaki na paszę, Kosze do spania, niemetalowe, dla zwierząt domowych, Słupki do drapania dla kotów, Poduszki
i domki dla psów i kotów, Niemetalowe boksy transportowe dla psów
i kotów, Kosze dla psów, Kosze dla kotów, 21 Naczynia na pokarm dla
zwierząt domowych, Miski na karmę i wodę dla zwierząt domowych,
Koryta do picia dla zwierząt, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Szczoteczki do zębów dla zwierząt domowych, Pojemniki
[kuwety] na nieczystości dla zwierząt domowych, Grzebienie do rozczesywania sierści dla zwierząt domowych, Szczotki do usuwania
futra dla zwierząt domowych, Plastikowe pojemniki do dozowania
napojów dla zwierząt domowych, Szczotki dla koni, Grzebienie dla
koni [zgrzebła], Szczotki do grzyw [grzebienie dla koni], Podajniki
karmy dla zwierząt, Artykuły dla zwierząt, 28 Zabawki dla zwierząt,
Gry, zabawki i przedmioty do zabawy dla zwierząt domowych, Automaty do wyrzucania piłek dla zwierząt domowych, 31 Karma dla
zwierząt domowych, Karmy i pasze dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt gospodarskich, Spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt, Preparaty spożywcze dla zwierząt, Preparaty zbożowe
będące paszą dla zwierząt, Pokarm dla zwierząt domowych, Żwirek
dla kota i dla małych zwierząt, Ciastka dla zwierząt, Przysmaki dla
zwierząt domowych, Karma dla gryzoni, Smakołyki dla koni, Karma
dla koni, Pasza dla koni, Pokarmy puszkowane lub konserwowane dla
zwierząt, Pasze zbożowe dla zwierząt, Piasek aromatyczny [ściółka]
dla zwierząt domowych, Papier pokryty piaskiem do wyściełania dla
zwierząt domowych, Mączka rybna na pasze dla zwierząt, Karma dla
drobiu, Kasze dla drobiu, Artykuły spożywcze dla zwierząt, Pokarm
dla zwierząt, Pasza dla zwierząt, Przysmaki i gryzaki dla zwierząt,
Ściółki i żwirek dla zwierząt domowych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do produktów dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z paszą i pożywieniem dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą i pożywieniem dla zwierząt.
(111) 352424
(220) 2021 10 25
(210) 535612
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) BERNAT MACIEJ WORKAFFORD POLAND, Jarocin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ord
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(540)

(591) granatowy, turkusowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.23, 24.17.20, 26.11.12
(510), (511) 35 Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, Rekrutacja personelu, usługi rekrutacyjne, Zarządzenie
personelem, Usługi związane z personelem, Agencje pośrednictwa
pracy, doradztwo personalne, Doradztwo i konsultacje dotyczące
zatrudnienia, Leasing pracowniczy, Dostarczanie informacji o zatrudnieniu, Ocena potrzeb personelu, Przeprowadzanie testów
na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, Profesjonalne
usługi w zakresie rekrutacji, Pomoc w zarządzaniu personelem, Organizowanie i prowadzenie targów pracy i rekrutacyjnych, Spełnianie
funkcji działu kadr dla osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania
rynkowe, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne związane
z rekrutacją personelu, Konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, 41
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi szkolenia personelu.
(111) 352425
(220) 2021 10 25
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK
(540)

(210) 535644

(591) biały, szary, czerwony, czarny
(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.14, 26.11.01, 26.11.08,
26.04.02
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Wody mineralne i gazowane,
Preparaty do produkcji napojów, Soki owocowe, Soki warzywne,
Ekstrakty owocowe, Nektary, Syropy owocowe do produkcji napojów, Napoje izotoniczne, Napoje energetyzujące, Lemoniada, Syropy
do napojów, Pastylki i proszki do napojów, Aperitify bezalkoholowe,
Piwo.
(111) 352426
(220) 2021 10 25
(210) 535657
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) PepsiCo, Inc., Purchase (US)
(540) (znak słowny)
(540) ROCKSTAR REFRESH
(510), (511) 32 Napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe oraz soki
owocowe, Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące.
(111) 352427
(220) 2021 10 26
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) MISIAK MARCIN MOTONITA, Żyrardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTONITA MOTOCYKLE Z GWARANCJĄ
(540)

(591) ciemnoczerwony, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.03, 26.11.09

(210) 535707
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(510), (511) 7 Filtry powietrza do silników motocyklowych, Rozruszniki nożne do motocykli, 8 Podnośniki do motocykli obsługiwane
ręcznie, 9 Artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów do ochrony
przed wypadkami lub urazami, Kaski motocyklowe, Gogle dla motocyklistów, Kaski ochronne dla motocyklistów, 11 Lampy przednie
do motocykli, Lampy motocyklowe, Oświetlenie do motocykli, 12
Amortyzatory do motocykli, Amortyzatory kierownicy [części motocykli], Bagażniki dla motocykli, Blokady hamulców tarczowych
do motocykli, Błotniki do motocykli, Części konstrukcyjne do motocykli, Dętki do opon motocykli, Dopasowane pokrowce na motocykle, Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze do motocykli, Dźwignie
kontrolne kierownicy [części motocykli], Dźwignie zmiany biegów
[części do motocykli], Zaciski hamulca tarczowego [części motocykli], Wolne koła do motocykli, Wirniki hamulca [części motocykli],
Widełki przednie do motocykli, Wahacze do motocykli, Uchwyty
kierownicy [części motocykli], Torby na motocykl, Torby na bagażniki motocyklowe, Taśma na rączki motocyklowe, Tarcze hamulcowe
do motocykli, Stojaki na motocykle, Siodełka rowerowe lub motocyklowe, Siodełka do motocykli, Silniki do motocykli, Sakwy przystosowane do motocykli, Sakwy boczne motocyklowe, Ramy do motocykli, Ramiona kół do motocykli, Przewody sprzęgła [części motocykli],
Przekładki przednie [części motocykli], Przednie panele deski rozdzielczej [części motocykli], Pompy powietrza do motocykli, Pokrycia siodełek rowerów lub motocykli, Pokrowce na siodełka motocyklowe, Pokrowce na siodełka do motocykli, Podnóżki motocyklowe,
Piasty do kół w pojazdach (motocykle), Pedały hamulca [części motocykli], Pedały do motocykli, Osłony przeciwpyłowe amortyzatora
[części motocykli], Oprawy reflektorów [części motocykli], Opony
pneumatyczne i dętki do motocykli, Opony do motocykli, Oparcia
pasażerów do motocykli, Obręcze kół do motocykli, Motocykle motocrossowe, Nóżki motocyklowe, Motocykle do motocrossu, Motocykle, Manetki obrotowe do motocykli, Linki hamulcowe [części motocykli], Łańcuchy napędowe do motocykli, Łańcuchy do motocykli,
Korby do motocykli, Koła zębate do napędów motocyklowych, Koła
łańcuchowe do motocykli, Koła do motocykli, Kierownice [rowerowa, motocyklowa], Kierownice do motocykli, Kierownice [części motocykli], Dzwonki do motocykli, Elektryczne motocykle, Elektryczne
skutery jednokołowe, Pojazdy [skutery] śnieżne, Skutery do transportu, Skutery do transportu osobowego wyposażone w silnik lub
nie, Skutery niesilnikowe [pojazdy], Skutery [pojazdy], Skutery śnieżne, Skutery sterowane elektrycznie, Skutery wodne, Skutery wodne
[prywatne jednostki pływające], Skutery wyposażone w silnik, Skutery z napędem elektrycznym, Wyposażone w silnik skutery dla osób
niepełnosprawnych i z trudnościami w poruszaniu się, Quady, 25
Stroje nieprzemakalne dla motocyklistów, Rękawice motocyklowe,
Odzież skórzana dla motocyklistów, Odzież do jazdy na motocyklu,
Kurtki motocyklowe, Buty motocyklowe, Buty dla motocyklistów, 37
Naprawa i konserwacja motocykli, 39 Wynajem motocykli, Wynajem
skuterów do transportu.

(111) 352428
(220) 2021 10 27
(210) 535761
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) FUNDACJA KATALYST EDUCATION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pi-stacja
(540)

(591) czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.07.06
(510), (511) 16 Wydawnictwa, Wydawnictwa prasowe i naukowe,
Książki, Skrypty, Podręczniki, Słowniki, Informatory, Gazety, Czasopisma, Pomoce naukowe i dydaktyczne na nośnikach papierowych,
Materiały informacyjne, szkoleniowe, dydaktyczne i instruktażowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów takich jak:
wydawnictwa, wydawnictwa prasowe i naukowe, książki, skrypty,
podręczniki, słowniki, informatory, gazety, czasopisma, pomoce
naukowe i dydaktyczne na nośnikach papierowych, materiały informacyjne, szkoleniowe, dydaktyczne i instruktażowe, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie towarów takich jak:
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wydawnictwa, wydawnictwa prasowe i naukowe, książki, skrypty,
podręczniki, słowniki, informatory, gazety, czasopisma, pomoce
naukowe i dydaktyczne na nośnikach papierowych, materiały informacyjne, szkoleniowe, dydaktyczne i instruktażowe, Badania opinii
publicznej, Analizy i badania rynku, Badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania,
zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, Administrowanie działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, Marketing, Public relations, Reklama, Reklama billboardowa,
Reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Wynajmowanie nośników reklamowych i miejsc na reklamę, Tworzenie reklam i tekstów
sponsorowanych, Uaktualnianie materiału reklamowego, Reklamy
korespondencyjne, prasowe radiowe, telewizyjne, Rozpowszechnienie materiałów reklamowych, Wynajem bilbordów, Wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Zarządzanie zbiorami informatycznymi, Sortowanie danych w bazach komputerowych, Doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, Rekrutacja personelu, Usługi sekretarskie, Organizacja
pokazów, wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
41 Usługi edukacyjne, Organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych, Usługi doradztwa zawodowego w zakresie edukacji lub
kształcenia, Edukacja, Informacja o edukacji, Edukacja w szkołach
i wyższych uczelniach, Nauczanie, Nauczanie zdalne, Komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, Organizowanie, obsługa
i prowadzenie: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, wykładów, Zapewnianie szkoleń online, Organizacja i prowadzenie szkoleń, Organizowanie szkoleń biznesowych, Organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych, Organizowanie i prowadzenie seminariów szkoleniowych, Usługi organizowania zwiedzania
muzeów lub wystaw, Organizacja wystaw związanych z kulturą lub
edukacją, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Usługi studia filmowego i studia nagrań, Nagrywanie filmów video, Produkcja filmów
edukacyjnych, Montaż video, Produkcja filmów, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja przedstawień teatralnych, Pisanie scenariuszy, Pisanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, Studia filmowe,
Fotoreportaże, Nauczanie korespondencyjne, Usługi wykonywania
obrazów cyfrowych, Publikacje multimedialne, Organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, Usługi kształcenia praktycznego, Nauczanie w przedszkolach i szkołach, Informacyjny serwis
internetowy dla nauki przedmiotów, Przygotowywanie materiałów
edukacyjnych i pomocniczych, Publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Radiowe programy rozrywkowe, Realizacja spektakli, Usługi reporterskie, Wystawianie spektakli na żywo, Sporządzanie
napisów, Sprawdziany edukacyjne, Prowadzenie szkół w internecie.

(111) 352429
(220) 2021 10 27
(210) 535780
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) REORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) reore
(540)

(591) czarny, biały, różowy
(531) 26.04.02, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), Projektowanie logo reklamowych, Edycja postprodukcyjna
reklam, Publikowanie materiałów reklamowych online, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych,
Projektowanie ulotek reklamowych, Pośrednictwo w zakresie reklamy, Umieszczanie reklam, Przygotowywanie i umieszczanie reklam
na rzecz osób trzecich, Przygotowywanie i umieszczanie reklam
zewnętrznych na rzecz osób trzecich, Reklama na billboardach elektronicznych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
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mocą mediów społecznościowych, Usługi agencji reklamowych,
Doradztwo reklamowe i marketingowe, Dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków
wideo i nagrań audiowizualnych, Produkcja nagrań wideo do celów
reklamowych, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i telewizyjnych, Produkcja materiałów
reklamowych i reklam, Produkcja filmów reklamowych, Badania rynku do celów reklamowych, Analizy w zakresie reklamy, Badanie działalności gospodarczej i rynku, Badania opinii publicznej, Tworzenie
tekstów reklamowych, Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Przygotowywanie handlowych tekstów
reklamowych, 42 Usługi projektowania, Projektowanie stron internetowych, Projektowanie stron głównych, Projektowanie stron domowych i stron internetowych, Projektowanie i projektowanie graficzne
do tworzenia stron WWW, Projektowanie stron internetowych w celach reklamowych, Projektowanie graficzne, Projektowanie graficzne
materiałów promocyjnych, Projektowanie opakowań i materiałów
do pakowania, Projektowanie materiałów drukowanych, Projektowanie materiałów piśmiennych, Usługi w zakresie projektowania
logo, Projektowanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich,
Przechowywanie obrazów fotograficznych w formie elektronicznej,
Elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi informacyjne w zakresie technologii informacyjnej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, Usługi doradcze w zakresie oprogramowania.

(111) 352430
(220) 2021 10 27
(210) 535781
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) ZIELIŃSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE ELGO-PLUS, Brześć Kujawski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPRINGER
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 7 Minikoparki.
(111) 352431
(220) 2021 10 28
(151) 2022 03 24
(441) 2021 11 29
(732) SZLĘZAK JUSTYNA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA FORMA
(540)

(210) 535808

(591) zielony, szary, czerwony
(531) 05.07.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi dietetyków, Doradztwo dotyczące alergii,
Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania,
Udzielanie informacji zdrowotnej, Udzielanie porad medycznych
w zakresie redukcji masy ciała, Usługi doradcze w zakresie zdrowia,
żywienia, dietetyki, odchudzania, Usługi medyczne w zakresie oceny
stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie cukrzycy, Usługi oceny
zdrowia, Konsultacje z dziedziny żywienia, Nadzór nad programami
redukcji wagi, Ocena kontroli wagi, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia,
Planowanie i nadzorowanie diety, Świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi
w zakresie kontrolowania wagi, Usługi w zakresie medycyny sportowej, Usługi w zakresie analiz medycznych.
(111) 352432
(151) 2022 04 01

(220) 2021 11 01
(441) 2021 12 13

(210) 535924
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(732) ADAMIAK-ZABŁOCKA MAŁGORZATA HERBOLATTI,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Herbolatti
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki ziołowe, suplementy ziołowe, zioła lecznicze, zioła do palenia do celów medycznych, preparaty
ziołowe, Paraleki-środki na bazie ziół o działaniu leczniczym, herbata
z ziół do celów leczniczych, mieszanki ziołowe do użytku medycznego,
napoje ziołowe do użytku leczniczego. Wszystkie wyżej wymienione
towary nie są przeznaczone dla zwierząt., 35 Organizowanie i obsługa
handlowych lub reklamowych wystaw, giełd i targów, zwłaszcza branży farmaceutycznej, zielarskiej, dietetycznej, kosmetycznej, Usługi
w zakresie reklamy z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej usługi w zakresie prowadzenia hurtowni i sklepów, sklepów detalicznych i sklepu internetowego w zakresie artykułów branży farmaceutycznej, dietetycznej, ziołowej i/lub spożywczej,
kosmetycznej, 41 Usługi w zakresie kształcenia, pokazów o tematyce
zielarskiej, herbacianej, homeopatycznej, aromaterapeutycznej, Szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, Organizowanie, obsługa
i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów,
forum, konferencji, sympozjów, 44 Usługi doradcze w dziedzinie
zdrowia, Doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, w zakresie żywienia
i odżywiania, Porady w zakresie farmakologii, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi lecznicze paramedyczne.
(111) 352433
(220) 2021 11 02
(210) 535954
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) MAWO TECHNOLOGY S.MANICKI M.WOJTASIK SPÓŁKA
JAWNA, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAWO TECHNOLOGY
(540)

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 15.07.01, 25.01.01, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 Obróbka metali.
(111) 352434
(220) 2021 11 03
(210) 535989
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Face Boom Superstar
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
(111) 352435
(220) 2021 09 21
(151) 2022 03 17
(441) 2021 11 29
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Edelmeister
(540)

(210) 534199

(591) biały, brązowy, ciemnobrązowy, szary, ciemnoszary
(531) 02.01.01, 02.01.04, 02.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.

(111) 352436
(220) 2021 09 22
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) SOFUL ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EliteClub POLAND
(540)
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(591) czarny, pomarańczowy, żółty, jasnoszary, złoty, czerwony
(531) 01.01.01, 24.09.01, 26.11.02, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 Reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, sprzedaż gadżetów reklamowych takich jak: kubki, notesy,
długopisy, pamięci USB, parasoli, kalendarzy, 36 Zbiórki funduszy
na cele dobroczynne, organizacja zbiórek pieniężnych, 41 Nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
organizowanie balów, eventów, konkursów, plebiscytów, loterii,
przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych, usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń,
kursów, warsztatów, kształcenie praktyczne w formie pokazów, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, usługi reporterskie, usługi wydawnicze,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, prowadzenie blogów, dzienników internetowych, periodyków, tekstów.
(111) 352437
(220) 2021 10 02
(210) 534824
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) SADURSKI DARIUSZ BRACIA SADURSCY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BRACIA SADURSCY
(540)

(591) czarny, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 07.03.11
(510), (511) 36 Usługi związane z: działalnością agencji obrotu nieruchomościowymi, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, Planowanie inwestycji związanych z nieruchomościami,
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Usługi: pośrednictwa finansowego i kredytowania, w tym w zakresie
usług developerskich związanych z pozyskaniem gruntu, budowaniem i sprzedażą domów, lokali mieszkalnych, użytkowych, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości i inwestycji w nieruchomości,
rozliczenia finansowe transakcji związanych z nieruchomościami,
usługi ubezpieczeniowe oraz doradztwo w tym zakresie, usługi
finansowe, doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania kredytów oraz inwestowania w nieruchomości, pomoc w pozyskiwaniu
kredytów, Wycena nieruchomości, wykonywanie analiz i ekspertyz
finansowych oraz szacowanie wartości nieruchomości dla celów fiskalnych, leasing nieruchomości, finansowanie inwestycji.

(111) 352438
(220) 2021 10 18
(210) 535330
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) KACZMAREK JOWITA, BOJDA-WÓJCIK AGNIESZKA Q-DENT
STOMATOLOGIA SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Q-dent STOMATOLOGIA
(540)

(591) ciemnopomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.11, 02.09.10
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 352439
(220) 2021 10 21
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) GOLONKO JAROSŁAW, Ignatki (PL);
DĄBROWSKI DARIUSZ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) gaLon OLEJE FILTRY PŁYNY
(540)

(210) 535546

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.03.04
(510), (511) 35 Prowadzenie sklepu internetowego oraz sklepu i hurtowni z materiałami przeznaczonymi głównie do samochodów
i motocykli, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, katalogowej,
wysyłkowej, obwoźnej, w trybie aukcji i przetargów, poprzez ofertę
bezpośrednią i internetową obejmującą: oleje samochodowe, oleje
motocyklowe, oleje przemysłowe i rolnicze, oleje do innych pojazdów, Filtry samochodowe, filtry do motocykli i quadów, Płyny eksploatacyjne samochodowe, płyny eksploatacyjne motocyklowe, płyny do instalacji grzewczych i chłodniczych, Chemię samochodową,
chemię motocyklową, chemię rowerową, chemię warsztatową, Akumulatory samochodowe, Oświetlenie samochodowe, oświetlenie
motocyklowe, Odświeżacze i neutralizatory zapachów, kosmetyki
do: pielęgnacji lakieru, czyszczenie wnętrza, szyb i lusterek, kół i hamulców, polerowania metali, Pozostałe kosmetyki, Akcesoria do pielęgnacji pojazdów, Pióra wycieraczek, Maszyny polerskie, Akcesoria
GSM, Lakiery, akcesoria lakiernicze, farby podkładowe i grunty, pozostałe środki do konserwacji. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 352440
(220) 2021 10 22
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) STEK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) S STEK AUTOMOTIVE
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(540)

(591) ciemnoczerwony, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Detergenty przeznaczone dla procesów produkcyjnych i przemysłu, Kity, wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, Materiały filtracyjne [chemiczne, mineralne, roślinne i inne
nieprzetworzone materiały], Mieszaniny chemiczne i organiczne
do użytku w produkcji żywności i napojów, Podłoża hodowlane,
nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie
i leśnictwie, Preparaty i materiały chemiczne dla filmu, fotografii
i drukowania, Skrobia przeznaczona dla procesów produkcyjnych
i przemysłu, Sole do celów przemysłowych, Substancje, materiały
i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, Tworzywa sztuczne
nieprzetworzone, Żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone,
Tworzywa sztuczne w postaci surowców, Tworzywa sztuczne w postaci nieprzerobionej, Tworzywa sztuczne w postaci surowej, 4 Mieszaniny pochłaniające kurz, Paliwa i materiały oświetleniowe, Smary,
przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, Kompozycje wiążące pył, Mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, Preparaty wiążące
kurz, 17 Folie poliuretanowe do stosowania przy izolacji budynków,
Wielowarstwowe folie do uszczelniania i izolowania, Folie polietylenowe z klejem z żywicy gumowej używane do ochrony powierzchni
pojazdu, Przyciemniające folie z tworzyw sztucznych do pokrywania
okien pojazdów, Folie blokujące ciepło, a mianowicie folia z tworzywa sztucznego odbijające ciepło, do pokrywania okien, Termoplastyczne poliuretanowe folie ochronne do pokrywania powierzchni zewnętrznych samochodów, Przyciemniające folie z tworzywa
sztucznego do pokrywania okien, Przyciemniające folie z tworzyw
sztucznych antyolśniewające/odblaskowe do okien, Przyciemniane,
laminowane i odblaskowe folie z tworzyw sztucznych do dekoracji
wnętrz, Folie plastikowe do przyciemniania szyb samochodowych,
Folie do ochrony przeciwsłonecznej, a mianowicie przyciemniane folie z tworzywa sztucznego do stosowania w oknach domowych lub
szybach samochodowych, Plastikowe folie blokujące ciepło do stosowania na oknach samochodowych i do pokrywania pojazdu, Odblaskowe folie z tworzyw sztucznych do stosowania na oknach, Samoprzylepna folia z tworzyw sztucznych do stosowania w produkcji
komercyjnej lub przemysłowej, inna niż do pakowania, 27 Materiały
do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania gruntu,
Pokrycia ścian i sufitów.
(111) 352441
(220) 2021 03 05
(210) 525594
(151) 2022 03 25
(441) 2021 12 06
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOKOŁÓW PREMIUM QUALITY Kiełbaski z Szynki O SMAKU
WŁOSKIM NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 90% MIĘSA BEZ DODATKU
FOSFORANÓW GLUTAMINIANU SODU
(540)

(210) 535574
(591) zielony, jasnozielony, biały, brązowy, beżowy, żółty,
czerwony, czarny
(531) 05.01.03, 08.05.03, 25.05.25, 26.01.01, 26.01.18, 26.04.02,
26.04.18, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.

(111) 352442
(220) 2021 05 26
(210) 529351
(151) 2022 03 11
(441) 2021 11 22
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Zdrowy Lizak MNIAM-MNIAM
(510), (511) 5 Wyroby medyczne w postaci draże, landrynek, lizaków,
czekolady, Wyroby medyczne w postaci słodyczy bez cukru.
(111) 352443
(220) 2021 06 01
(210) 529826
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PKL POLSKIE KOLEJE LINOWE
(540)

(591) granatowy
(531) 06.01.02, 18.01.25, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czapki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy
sportowe z kapturem, Koszulki z nadrukami, Skarpety sportowe, 39
Usługi przewozowe kolejami linowymi, Transport pasażerski koleją,
Transport pasażerów kolejką linowo-szynową, Usługi w zakresie organizowania transportu kolejowego, Transport za pomocą kolejek
linowych, 41 Organizacja rekreacji i wypoczynku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, Imprezach rozrywkowych,
usługi instruktorów sportowych i gimnastycznych, organizowanie
i obsługa imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez
sportowych, organizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa
urządzeń sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie
i obsługa konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowadzenie parków rozrywki,
snowpark, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi
parków rekreacyjnych, prowadzenie parków sportowych, Usługi
parków sportowych, Muzea, Wystawy muzealne, Usługi świadczone
przez muzea, Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, Pokazy
edukacyjne, Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje
i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 Bary szybkiej
obsługi (snack-bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe,
Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agencje] zakwaterowania [hotele,
pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele, Kafeterie [bufety], Motele,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje
kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołówki,
Organizowanie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie dystrybutorów wody
pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, wypożyczanie szklanych naczyń i szklanej zastawy stołowej, Wypożyczanie
urządzeń do gotowania, Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Organizowanie obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność
i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje hotelowe, usługi
barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 352444
(220) 2021 06 01
(210) 529828
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KASPROWY WIERCH
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czapki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy
sportowe z kapturem, Koszulki z nadrukami, Skarpety sportowe, 41
Organizacja rekreacji i wypoczynku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych i gimnastycznych, organizowanie i obsługa
imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych,
organizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń
sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie i obsługa
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego (z wyjątkiem pojazdów), organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowadzenie parków rozrywki, snowpark,
usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych, prowadzenie parków sportowych, Usługi parków sportowych, Muzea, Wystawy muzealne, Usługi świadczone przez muzea,
Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, Pokazy edukacyjne,
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 Bary szybkiej obsługi (snack-bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy
turystyczne, Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt
czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołówki, Organizowanie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi,
narady], Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej, Wypożyczanie szklanych naczyń
i szklanej zastawy stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania,
Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Organizowanie
obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), Prowadzenie hoteli,
kawiarni, kempingów i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie
noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
i ich dostawa, rezerwacje hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia.
(111) 352445
(220) 2021 06 01
(210) 529829
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PALENICA
(540)

(591) granatowy, ciemnozielony, zielony, jasnozielony, biały
(531) 06.01.02, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czapki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy
sportowe z kapturem, Koszulki z nadrukami, Skarpety sportowe, 41
Organizacja rekreacji i wypoczynku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych i gimnastycznych, organizowanie i obsługa
imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych,
organizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń
sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie i obsługa
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), organizacja wystaw zwią-
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zanych z kulturą i edukacją, Prowadzenie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi parków
rekreacyjnych, prowadzenie parków sportowych, Usługi parków
sportowych, 43 Bary szybkiej obsługi (snack-bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele,
Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc
w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje
miejsc w hotelach, Stołówki, Organizowanie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej, wypożyczanie szklanych naczyń i szklanej zastawy stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Organizowanie obozów wakacyjnych
(usługi i zakwaterowanie), Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów
i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje
hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.

(111) 352446
(220) 2021 06 01
(210) 529835
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOSORNY GROŃ
(540)

(591) granatowy, jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 06.01.02, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czapki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy
sportowe z kapturem, Koszulki z nadrukami, Skarpety sportowe, 41
Organizacja rekreacji i wypoczynku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych i gimnastycznych, organizowanie i obsługa
imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych,
organizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń
sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie i obsługa
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowadzenie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi parków
rekreacyjnych, prowadzenie parków sportowych, Usługi parków
sportowych, 43 Bary szybkiej obsługi (snack-bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele,
Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc
w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje
miejsc w hotelach, Stołówki, Organizowanie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej, wypożyczanie szklanych naczyń i szklanej zastawy stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Organizowanie obozów wakacyjnych
(usługi i zakwaterowanie), Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów
i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje
hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 352447
(220) 2021 06 01
(210) 529836
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRA ŻAR
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(540)

(591) granatowy, zielony, pomarańczowy, jasnoniebieski
(531) 06.01.02, 18.05.07, 18.05.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czapki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy
sportowe z kapturem, Koszulki z nadrukami, Skarpety sportowe, 41
Organizacja rekreacji i wypoczynku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych i gimnastycznych, organizowanie i obsługa
imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych,
organizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń
sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie i obsługa
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowadzenie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi parków
rekreacyjnych, prowadzenie parków sportowych, Usługi parków
sportowych, 43 Bary szybkiej obsługi (snack-bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele,
Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc
w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje
miejsc w hotelach, Stołówki, Organizowanie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej, wypożyczanie szklanych naczyń i szklanej zastawy stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Organizowanie obozów wakacyjnych
(usługi i zakwaterowanie), Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów
i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje
hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 352448
(220) 2021 06 01
(210) 529838
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GÓRA PARKOWA
(540)

(591) granatowy, ciemnozielony, zielony, jasnozielony,
pomarańczowy, jasnopomarańczowy, żółty, biały
(531) 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czapki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy
sportowe z kapturem, Koszulki z nadrukami, Skarpety sportowe, 41
Organizacja rekreacji i wypoczynku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych i gimnastycznych, organizowanie i obsługa
imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych,
organizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń
sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie i obsługa
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego (z wyjątkiem pojazdów), organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowadzenie parków rozrywki, snowpark,
usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi parków rekreacyjnych, prowadzenie parków sportowych, Usługi parków sportowych, Muzea, Wystawy muzealne, Usługi świadczone przez muzea,
Udostępnianie obiektów i sprzętu muzealnego, Pokazy edukacyjne,
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Usługi edukacyjne, rozryw-
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kowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 43 Bary szybkiej obsługi (snack-bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agencje] zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy
turystyczne, Hotele, Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt
czasowy, Rezerwacje miejsc w hotelach, Stołówki, Organizowanie
obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi,
narady], Wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej, wypożyczanie szklanych naczyń
i szklanej zastawy stołowej, Wypożyczanie urządzeń do gotowania,
Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Organizowanie
obozów wakacyjnych (usługi i zakwaterowanie), Prowadzenie hoteli,
kawiarni, kempingów i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie
noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
i ich dostawa, rezerwacje hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia.

(111) 352449
(220) 2021 06 01
(210) 529839
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUBAŁÓWKA
(540)

(591) granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 05.05.01, 05.05.20, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Chusty [odzież], Czapki z pomponem, Czapki [nakrycia głowy], Bluzy dresowe, Bluzy sportowe, Bluzy z kapturem, Bluzy
sportowe z kapturem, Koszulki z nadrukami, Skarpety sportowe, 41
Organizacja rekreacji i wypoczynku, organizacja zawodów sportowych, Informacje o edukacji, Imprezach rozrywkowych, usługi instruktorów sportowych i gimnastycznych, organizowanie i obsługa
imprez rozrywkowych, organizowanie i obsługa imprez sportowych,
organizowanie i obsługa obozów sportowych, obsługa urządzeń
sportowych, organizowanie i obsługa zawodów sportowych, organizacja tras rowerowych downhillowych, organizowanie i obsługa
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów), organizacja wystaw związanych z kulturą i edukacją, Prowadzenie parków rozrywki, snowpark, usługi parków tematycznych i parków rozrywki, usługi parków
rekreacyjnych, prowadzenie parków sportowych, Usługi parków
sportowych, 43 Bary szybkiej obsługi (snack-bary), Restauracje, Restauracje samoobsługowe, Usługi barowe, Kawiarnie, Biura [agencje]
zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hotele,
Kafeterie [bufety], Motele, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Pensjonaty, Rezerwacja miejsc
w pensjonatach, Rezerwacje kwater na pobyt czasowy, Rezerwacje
miejsc w hotelach, Stołówki, Organizowanie obozów wakacyjnych
[zakwaterowanie], Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
Wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], Wypożyczanie
dystrybutorów wody pitnej, Wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny
stołowej, wypożyczanie szklanej zastawy stołowej i szklanych naczyń, Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Agencje zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, Organizowanie obozów wakacyjnych
(usługi i zakwaterowanie), Prowadzenie hoteli, kawiarni, kempingów
i restauracji, rezerwowanie i wynajmowanie noclegów, przygotowanie dań (żywność i napoje) na zamówienie i ich dostawa, rezerwacje
hotelowe, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 352450
(220) 2021 06 22
(210) 530658
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) LIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Naturalnie, że tak! Vit
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(540)

(591) biały, zielony, czarny
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.04.15, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Ajvar, pasta warzywna, Alginiany do celów spożywczych, Aloes spożywczy, Anchois, Bekon, Białka jajek, Białko do celów
kulinarnych, Bita śmietana, Bulion, Koncentraty na bulion, Preparaty
do produkcji bulionu, Cebula konserwowana, Chrupki owocowe,
Chrupki ziemniaczane, Czipsy odtłuszczone, Czipsy ziemniaczane,
Konserwowy czosnek, Daktyle, Drób, nieżywy, Dziczyzna, nieżywa,
Dżemy, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Flaki, Galaretki jadalne, Galarety mięsne, Jadalne
gniazda ptaków, Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Homary nieżywe, Humus, pasta z ciecierzycy, Przetworzona ikra rybia,
Dżem imbirowy, Jaja, Jaja ślimacze, jadalne, Jaja w proszku, Zupy jarzynowe, przetwory, Jogurt, Owoce kandyzowane, Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Kaszanka, Kawior, Kefir, Kiełbasy, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa, kimchi, Klej rybi do środków
spożywczych, Masło kokosowe, Olej kokosowy, Tłuszcz kokosowy,
Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle mleczne, Kompot, Koncentraty bulionu, Koncentraty rosołu, Konserwy mięsne, Konserwy
rybne, Korniszony, Korniszony z jarzynami w occie, Krewetki nieżywe,
Krewetki różowe nieżywe, Krokiety, Olej kukurydziany, Kumys, napój
mleczny, Langusty nieżywe, Lecytyna spożywcza, Owoce lukrowane, Łosoś, martwy, Łój spożywczy, Małże, mięczaki nieżywe, Małże
jadalne nieżywe, Margaryna, Marmolada, Masło, Krem na bazie masła, Masło arachidowe, Masło czekoladowe, Masło kakaowe, Masło
kokosowe, Miąższ owoców, Mięso, Ekstrakty mięsne, Mięso konserwowane, Mięso solone, Migdały spreparowane, Mleczne produkty,
Mleko, Mleko albuminowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych,
Mleko migdałowe, Mleko proteinowe, Mleko ryżowe, substytut mleka, Mleko sojowe, namiastka mleka, Mleko z orzeszków ziemnych
do celów kulinarnych, Mrożone owoce, Napoje mleczne z przewagą
mleka, Nasiona spożywcze, Olej kostny, jadalny, Olej palmowy jadalny, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej z oliwek jadalny, Olej z siemienia lnianego spożywczy,
Oleje jadalne, Oliwki konserwowane, Opiekane wodorosty, Olej
z orzechów palmowych, Orzechy preparowane, Orzeszki arachidowe
preparowane, Ostrygi nieżywe, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane, Owoce w puszkach, Chipsy owocowe, Galaretki owocowe, Sałatki owocowe, Skórki owocowe,
Pasta z kabaczka, Pasta z oberżyny, Pektyna do celów spożywczych,
Pestki słonecznika, Pikle, Płatki ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika
jadalne, Podpuszczka, Sok z pomidorów do celów kulinarnych, Potrawy z ryb dla ludzi, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery
rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie owoców, Pulpa owocowa, miazga owocowa, Pyłki kwiatowe jako żywność, Raki, nieżywe,
Rodzynki, Rosół, Soki roślinne do gotowania, Żywność produkowana
z ryb, Ryby konserwowane, Ryby nieżywe, Ryby solone, Sałatki warzywne, Sardynki, martwe, Ser, Serwatka, Olej sezamowy, Skorupiaki,
nieżywe, Smalec, Soczewica konserwowana, Soja konserwowana
spożywcza, Sos żurawinowy, kompot, Strzykwy nieżywe, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śledzie, martwe, Śmietana, produkty
mleczarskie, Tahini, pasta z ziarna sezamowego, Pasty do kanapek
zawierające tłuszcz, Tłuszcze jadalne, Surowce do produkcji tłuszczy
jadalnych, Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, martwy, Warzywa
gotowane, Warzywa konserwowane, Warzywa suszone, Warzywa
w puszkach, Wątroba, Pasztet z wątróbki, Wędliny, Wieprzowina,
Wiórki kokosowe, Wyciągi z wodorostów do celów spożywczych,
Ziemniaki zapiekane w cieście, Zsiadłe mleko, Zupy, Składniki do sporządzania zup, Zwierzęcy szpik kostny jadalny, Żelatyna, Żółtka jajek,
30 Anyż, Anyż gwiaździsty, Preparaty, aromaty do żywności, Aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, Aromaty do napojów inne niż
oleje esencyjne, Aromaty inne niż oleje esencyjne, Aromaty kawowe,
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Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Batony lukrecjowe, cukiernictwo, Biszkopty, Preparaty usztywniające do bitej śmietany,
Broszki, bułeczki słodkie, Budyń ryżowy, Bułka tarta, Bułki, Chałwa,
Cheeseburgery, Chipsy, produkty zbożowe, Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Słodycze ozdobne na choinki, Przyprawa chow-chow, Przyprawa chutney, gęsty sos, Ciasta, Ciastka, wyroby cukiernicze, Cukierki, Mięso zapiekane w cieście, Ciasta mączne, Ciasto na ciastka,
Ciastka ryżowe, Ciasto w proszku, Cukier, Cukierki miętowe, Przyprawa curry, Cykoria, substytuty kawy, Cynamon jako przyprawa, Czekolada, Napoje na bazie czekolady, Dekoracje cukiernicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, Drożdże, Enzymy do ciast,
Galaretki owocowe, słodycze, Gałka muszkatołowa, Glazury do szynki, Glukoza do celów kulinarnych, Gluten jako artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe potrawy oparte na kluskach, Przyprawa goździki, Grysik
kukurydziany, Guma do żucia, Herbata, Napoje na bazie herbaty, Herbata mrożona, Herbatniki, Herbatniki petit-beurre, Imbir jako przyprawa, Imbirowe pieczywo, piernik, Mąka z jęczmienia, Jęczmień
gnieciony, Jęczmień łuskany, Jogurt mrożony, lody spożywcze, Kakao, Napoje na bazie kakao, Wyroby z kakao, Kanapki, Kapary, Karmelki, cukierki, Kasze spożywcze, Kasza manna, Kasza owsiana, mąka
owsiana grubo zmielona, Kawa, Napoje na bazie kawy, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Kawa nie palona, Kawa nienaturalna, Keczup jako sos, Zagęszczacze do kiełbasy, Kiełki pszeniczne do celów
spożywczych dla ludzi, Kisze, Kit pszczeli, Kleik spożywczy na bazie
mleka, Kluski, Sól do konserwowania żywności, Sól kuchenna, Krakersy, Krem angielski, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażona, popcorn, Mąka kukurydziana, Płatki kukurydziane,
Kukurydzianka, mamałyga, potrawa na wodzie lub mleku, Kurkuma
do żywności, Kasza kuskus, Lody spożywcze, Środki wiążące do lodów spożywczych, Lody spożywcze w proszku, Lód do napojów
chłodzących, Lód naturalny lub sztuczny, Lukier do ciast, Lukrecja
stosowana w cukiernictwie, Majonezy, Makarony, Makaron rurki, Makaron wstążki, Makaroniki, wyroby cukiernicze, Maltoza, Marcepan,
Marynaty, Potrawy na bazie mąki, Żywność na bazie mąki, Mąka gorczycowa, Mąka kukurydziana, Produkty z mąki mielonej, Mąka
pszenna, Mąka ziemniaczana do celów spożywczych, Mąki orzechowe, Melasa do celów spożywczych, Mięsne sosy, Preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, Mięta do wyrobów cukierniczych, Pasta z migdałów, Wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, Miód, Mleczko pszczele, Woda morska do gotowania,
Mrożony jogurt, Muesli, Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musy
owocowe, sosy, Musztarda, Naleśniki, Napary inne niż do celów leczniczych, Aromaty do napojów inne niż esencje, Napoje czekoladowe
z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje kawowe z mlekiem,
Napoje na bazie czekolady, Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie
kakao, Nasiona lnu do celów spożywczych dla ludzi, Ocet, Wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Orzechy w czekoladzie, Produkty spożywcze na bazie owsa, Owies gnieciony, Owies
łuskany, Galaretki owocowe, słodycze, Płatki owsiane, Pasta migdałowa, Pasta z soi jako przyprawa, Pastylki, cukierki, Paszteciki, Pesto,
Pielmieni, pierogi z nadzieniem mięsnym, Pieprz jako przyprawa,
Piernik, Pierożki ravioli, Ocet piwny, Pizze, Placki, Płatki kukurydziane,
Pomadki, cukierki, Sosy z pomidorów, Potrawy na bazie mąki, Pralinki, Propolis, Lody spożywcze w proszku, Proszek do pieczenia, Przekąski ryżowe, Przekąski zbożowe, Przyprawy, Ptifurki, ciasteczka,
Puddingi, Relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub warzyw,
Preparaty roślinne zastępujące kawę, Mączka z roślin strączkowych,
Ryż, Ciastka ryżowe, Przekąski z ryżu, Sago, Sajgonki, Sosy do sałatek,
Sól selerowa, Czosnek siekany jako przyprawa, Siemię lniane do celów spożywczych dla ludzi, Skrobia do celów spożywczych, Słodycze, Słodycze do ssania, Słodziki naturalne, Ekstrakt słodu do celów
spożywczych, Herbatniki słodowe, Słód do celów spożywczych,
Soda spożywcza, Mąka sojowa, Sos sojowy, Sorbety, lody, Sosy, przyprawy, Sosy pomidorowe, Spaghetti, Substytuty kawy, Suchary, Sushi, Syrop cukrowy, Przyprawa szafran, Tabule, sałatka z kuskus, Tako,
Mąka tapioka do celów spożywczych, Tarty z owocami, Tortille, Aromaty waniliowe, Wanilina, aldehyd, substytut wanilii, Wareniki, pierogi z nadzieniem, Wermiszel, Wodorosty, przyprawa, Wodorowinian
potasowy do celów kulinarnych, Wyroby cukiernicze, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wysoko-proteinowe batoniki zbożowe,
Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
Zakwas, zaczyn, Przekąski ze zboża, Preparaty zbożowe, Ziele angielskie, Zioła konserwowane, przyprawy, Esencje do żywności, inne niż
esencje eteryczne i oleje aromatyczne, 32 Aperitify bezalkoholowe,
Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Brzeczka, Brzeczka piwna, Brzecz-
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ka słodowa, Wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, Ekstrakty owocowe bezalkoholowe, Esencje do produkcji napojów, Wody gazowane, Pastylki do napojów gazowanych, Proszki do napojów
gazowanych, Piwo imbirowe, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy, napoje bezalkoholowe, Lemoniada, Syropy do lemoniady, Preparaty do sporządzania likierów, Woda, Woda litowa, Produkty do wytwarzania wody mineralnej, Wody mineralne, Napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie mleka orzechowego, Napoje bezalkoholowe, Esencje do produkcji napojów, Preparaty
do produkcji napojów, Syropy do napojów, Napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, Proszek do wytwarzania napojów gazowanych, Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje
na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Bezalkoholowe napoje owocowe, Napoje serwatkowe, Orszada, Mleko z orzechów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców, Napoje z owoców bezalkoholowe, Soki owocowe, Nektary owocowe, bezalkoholowe, Piwo, Piwo słodowe, Sok
pomidorowy, napój, Napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, Woda selcerska, Napoje serwatkowe, Sok jabłkowy, Soki warzywne, napoje,
Sorbety, napoje, Woda stołowa, Syropy do napojów, Moszcz z winogron, niesfermentowany, Woda gazowana, Preparaty do produkcji
wody gazowanej, Woda sodowa.

(111) 352451
(220) 2021 07 19
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) TERG SPÓŁKA AKCYJNA, Złotów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BeautyMe
(540)

(210) 531713

(591) czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 8 Prostownice do włosów, Prostownice do włosów,
elektryczne, Szczotki prostujące do włosów elektryczne, Frezarki
do paznokci, Przybory do pedicure i manicure, Zestawy do pedicure i manicure, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne,
Trymery, Trymery do włosów, elektryczne i nieelektryczne, Trymery
do brody, elektryczne i nieelektryczne, Elektryczne i nieelektryczne
trymery do uszu lub nosa, Strzyżarki, Urządzenia do stylizacji włosów i zarostu, Maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne lub nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów i/lub brody, elektryczne
i nieelektryczne, Maszynki do strzyżenia włosów i/lub brody na baterie, Ręczne maszynki do strzyżenia włosów i/lub brody, Przyrządy do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, Elektryczne
i nieelektryczne urządzenia i instrumenty do strzyżenia, skracania
i obcinania włosów, Golarki z wibrującym ostrzem, Lokówki, Lokówki
elektryczne do włosów, Nieelektryczne lokówki, Lokówki elektrotermiczne do włosów, Loko-suszarki, Pilniki do stóp, Elektroniczne
pilniki do stóp, Depilatory mechaniczne, Depilatory laserowe, Urządzenia do depilacji, Przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Urządzenia do laserowego usuwania włosów, inne niż do celów medycznych, Przybory do obcinania i usuwania włosów, Golarki
do ubrań, Elektryczne przyrządy i urządzenia do układania i/lub stylizacji włosów, Elektryczne i nieelektryczne przyrządy i urządzenia
do pielęgnacji włosów, Elektryczne przyrządy do kręcenia włosów,
Elektryczne urządzenia do karbowania włosów, Elektryczne urządzenia do prostowania włosów, Elektryczne urządzenia do zaplatania
włosów, Ręczne urządzenia i przyrządy do układania i/lub stylizacji
włosów, Ręczne urządzenia do kręcenia włosów, Ręczne urządzenia
do karbowania włosów, Ręczne urządzenia do prostowania włosów,
Przybory ręczne do włosów, Automatyczne lokówki do włosów, 9
Wagi łazienkowe i analityczne, Termometry, 10 Ciśnieniomierze,
Inhalatory, Masażery (ręczne i elektryczne), w tym do twarzy i stóp,
Elektryczne masażery kosmetyczne, Masażery kosmetyczne, Maty
masujące, Urządzenia do mikrodermabrazji, Irygatory do nosa, Irygatory do jamy ustnej (elektryczne i nieelektryczne) do stosowania
w stomatologii, Urządzenia do peelingu kawitacyjnego, Szczoteczki soniczne do czyszczenia twarzy, Depilatory laserowe do celów
medycznych, Lampy do celów leczniczych, 11 Lampy do paznokci,
Lampy lecznicze, nie do celów medycznych, Suszarki do włosów,
Elektryczne suszarki do włosów, Ręczne elektryczne suszarki do włosów, Dyfuzory do suszarek, Urządzenia i przyrządy do podgrzewania
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i suszenia włosów, 21 Szczoteczki elektryczne do zębów, Szczoteczki soniczne do zębów, Szczoteczki oscylacyjne do zębów, Irygatory
do jamy ustnej, inne niż stosowane w dentystyce, Irygatory do przyzębi (elektryczne i nieelektryczne) do użytku osobistego, Podgrzewane elektrycznie szczotki do włosów, Elektryczne obrotowe
szczotki do włosów, Szczotki do stylizacji włosów gorącym powietrzem, Szczotki prostujące do włosów, Golarki do ubrań na baterie,
Przyrządy ręczne do stylizacji włosów, w tym grzebienie, elektryczne
grzebienie do włosów, Wibracyjne soniczne szczotki do włosów, 26
Termoloki, Wałki do włosów, Wałki do włosów nieelektryczne, Elektryczne wałki do włosów, Wałki do włosów, elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrządy ręczne, Lokówki elektryczne lub nieelektryczne, inne niż przyrządy ręczne .

(111) 352452
(220) 2021 10 04
(210) 534755
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) BONAIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bonair PART OF/FELLOWMIND
(540)

(591) czarny, fioletowy
(531) 05.03.13, 05.03.16, 26.13.01, 26.13.25, 26.11.01, 26.11.05,
26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Komputery i sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt
komputerowy, oprogramowanie, także do pobrania, Oprogramowanie do przetwarzania w chmurze, Oprogramowanie zarejestrowane,
Pakiety oprogramowania, Oprogramowanie aplikacyjne, Oprogramowanie do zarządzania klientami i relacjami z klientami oraz zaangażowaniem klientów, Oprogramowanie do optymalizacji procesów biznesowych i zwiększania produktywności, Oprogramowanie
do zastosowań finansowych, Oprogramowanie do analityki biznesowej (business intelligence), Wszystkie wyżej wymienione towary dostarczane również drogą elektroniczną, w tym przez Internet, Aplikacje oprogramowania, 35 Pomoc handlowo-biznesowa, zarządzanie
handlowo-biznesowe i usługi administracyjne, Pomoc i doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Kompilacja, systematyzacja i przechowywanie danych w komputerowych bazach
danych, Zarządzanie danymi i plikami danych, Przetwarzanie danych
i danych elektronicznych, Handlowo-biznesowe zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, Konsultacje w zakresie strategii biznesowych, marketing i doradztwo w zakresie strategii
biznesowych, Zarządzanie relacjami z klientami i zaangażowaniem
klientów, Pośrednictwo biznesowe w kupnie i sprzedaży oraz usługi
sprzedaży detalicznej oprogramowania i aplikacji oprogramowania,
Doradztwo, konsultacje i udzielanie informacji dotyczące wszystkich
wyżej wymienionych usług, Wszystkie wyżej wymienione usługi
świadczone również drogą elektroniczną, w tym przez Internet, 42
Usługi naukowo-techniczne oraz usługi badań i projektów naukowo-technologicznych, Usługi w dziedzinie analiz przemysłowych i badań przemysłowych, Projektowanie i rozwój komputerów i oprogramowania, Usługi programowania i doradztwa w zakresie technologii
informatycznych (IT), Opracowywanie, programowanie i instalacja
oprogramowania i aplikacji, Badania oprogramowania, Aktualizacja
i modernizacja oprogramowania, Konfiguracja oprogramowania,
Testowanie i konserwacja oprogramowania i aplikacji oprogramowania, Usługi konsultacyjne, doradcze i informacyjne w zakresie IT,
Doradztwo techniczne w zakresie stosowania i użytkowania oprogramowania (aplikacji) i sieci komputerowych online, Platforma jako
usługa (PaaS), Infrastruktura jako usługa (IaaS), Wypożyczanie oprogramowania, w tym do celu importowania i zarządzania danymi,
Usługi bezpieczeństwa IT w postaci ochrony i odzyskiwania danych
komputerowych, Usługi monitoringu elektronicznego będące usługami bezpieczeństwa IT w postaci ochrony i odzyskiwania danych
komputerowych, Testowanie, uwierzytelnianie i kontrola jakości,
Doradztwo i informacje dotyczące wszystkich wyżej wymienionych
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usług, Wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone również drogą elektroniczną, w tym przez Internet.

(111) 352453
(220) 2021 10 01
(210) 534816
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) CAREBITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CAREBITS
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje wspomagające świadczenie usługi
opieki medycznej, Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie komputerowe do wykorzystania
w systemach wspomagających podejmowanie decyzji medycznych, Oprogramowanie komputerowe do pobrania, przeznaczone
do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta i analizy badań medycznych, 10 Elektroniczne monitory pracy serca [do użytku medycznego], Urządzenia do monitorowania pracy serca płodu,
w szczególności kardiotokografy, Detektory tętna płodu, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet takich towarów jak: elektroniczne monitory pracy
serca [do użytku medycznego], urządzenia do monitorowania pracy
serca płodu, w szczególności kardiotokografy, detektory tętna płodu, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS] obejmujące oprogramowanie medyczne, Pisanie programów komputerowych do zastosowań medycznych, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do użytku z technologią medyczną, Przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, 44 Usługi
położnicze [akuszeria], Badania medyczne w celach diagnostycznych
lub leczenia, Poradnictwo medyczne, Konsultacje medyczne, Wypożyczanie sprzętu medycznego, Wypożyczanie maszyn i urządzeń
medycznych, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Informacja
medyczna, Pomoc medyczna, Usługi opieki medycznej, Usługi oceny
medycznej, Usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone
dla pacjentów, Usługi telemedyczne.
(111) 352454
(220) 2021 10 06
(210) 534860
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 29
(732) ZIEMBIŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIEMBIŃSCY
(510), (511) 29 Masło, Twaróg, Ser twarogowy, Kefir [napój mleczny],
Jogurty, Desery jogurtowe, Napoje na bazie jogurtu, Śmietana, Bita
śmietana, Kwaśna śmietana, Śmietana kremówka do ubijania, Maślanka, Mleko, Zsiadłe mleko, Mleczne produkty, Napoje mleczne,
Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Sery topione, Serwatka.
(111) 352455
(220) 2021 10 21
(210) 535543
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732) MAX-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bratkówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAX STONE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 19 Budowlane materiały niemetalowe, Kamień budowlany, Płyty cementowe, Zaprawy budowlane, Beton, Cegły, Cement
zawarty w klasie 19, Betonowe elementy budowlane, Kamienie łamane, Kamienie sztuczne, Kamień dekoracyjny, Kominki niemetalowe, Ogrodzenia niemetalowe, Okładziny budowlane niemetalowe,
Płytki wykładzinowe niemetalowe, Schody niemetalowe, Terakota,
35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych artykułów budowlanych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać hurtowni
i sklepach w detalicznych, Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygoto-
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waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, Usługi w zakresie prezentacji towarów budowlanych
do sprzedaży w sklepach, Usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży,
Usługi promocyjne i marketingowe, Reklama, 37 Informacja o materiałach budowlanych, Usługi budowlane i instalacyjne, Usługi w zakresie budownictwa i remontów budowlanych, Usługi instalacyjno-montażowe w zakresie budownictwa.

(111) 352456
(220) 2021 10 22
(210) 535558
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI ALMATUR-POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) almatur
(510), (511) 39 Usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport.
(111) 352457
(220) 2021 10 22
(210) 535564
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732) MAX-STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bratkówka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLLOW
(540)

(591) czerwony, ciemnopomarańczowy, jasnopomarańczowy,
beżowy, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 19 Budowlane materiały niemetalowe, Kamień budowlany, Płyty cementowe, Zaprawy budowlane, Beton, Cegły, Cement
zawarty w klasie 19, Betonowe elementy budowlane, Kamienie łamane, Kamienie sztuczne, Kamień dekoracyjny, Kominki niemetalowe, Ogrodzenia niemetalowe, Okładziny budowlane niemetalowe,
Płytki wykładzinowe niemetalowe, Schody niemetalowe, Terakota,
35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych artykułów budowlanych pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i nabywać hurtowni
i sklepach w detalicznych, Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, Usługi w zakresie prezentacji towarów budowlanych
do sprzedaży w sklepach, Usługi w zakresie pomocy przy sprzedaży,
Usługi promocyjne i marketingowe, Reklama, 37 Informacja o materiałach budowlanych, Usługi budowlane i instalacyjne, Usługi w zakresie budownictwa i remontów budowlanych, Usługi instalacyjno-montażowe w zakresie budownictwa.
(111) 352458
(220) 2021 10 25
(151) 2022 03 09
(441) 2021 11 15
(732) KOPAŃSKI BOGDAN, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELITA MACHONEGO
(540)

(210) 535634

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 02.09.23, 23.03.17, 26.13.25, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 13 Artykuły pirotechniczne, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami pirotechnicznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami pirotechnicznymi.
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(111) 352459
(220) 2021 10 26
(210) 535709
(151) 2022 03 08
(441) 2021 11 22
(732) STYLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STYLLO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, Platformy oprogramowania komputerowego umożliwiające wirtualne
przymierzanie odzieży na poziomie sklepu e-commerce, Aplikacje
mobilne, Aplikacje mobilne umożliwiające wirtualne przymierzanie
odzieży na poziomie sklepu e-commerce, Oprogramowanie, Oprogramowanie umożliwiające wirtualne przymierzanie odzieży na poziomie sklepu e-commerce, 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 42 Platforma jako
usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy
oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych, treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] umożliwiająca
wirtualne przymierzanie odzieży na poziomie sklepu e-commerce,
Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające wirtualne przymierzanie odzieży na poziomie sklepu e-commerce, Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo komputerowe,
Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi
doradztwa informatycznego, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych.
(111) 352460
(220) 2021 10 27
(210) 535835
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) MIKULSKI NORBERT MOTOMIKULSKI, Krosno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) motomikulski
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za pośrednictwem Internetu) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym Internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa
następujących towarów: quady, gokarty, skutery, motorowery, motorynki, motocykle, części zamienne do skuterów, motorowerów,
motorynek, motocykli, quadów, gokartów, ogumienie do skuterów,
motorowerów, motorynek, motocykli, quadów i gokartów, części
i akcesoriów do pojazdów, Organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: Skutery, motorowery, motorynki, motocykle, quady, gokarty, części zamiennych
do rowerów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli, quadów, gokartów, ogumienia do skuterów, motorowerów, motorynek,
motocykli, quadów i gokartów, Udzielanie porad handlowych konsumentom, Promocja sprzedaży, 37 Naprawa i konserwacja: quadów,
gokartów, skuterów, motorowerów, motorynek, motocykli.
(111) 352461
(220) 2021 11 02
(210) 535953
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732) PIETRZYK IGOR, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERY ŚLUBOWSKIE PRZETWÓRSTWO FARMERSKIE
(540)

(591) brązowy, ciemnobrązowy, biały, zielony, szary, beżowy
(531) 02.01.01, 02.01.15, 08.03.09, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.14,
26.01.16, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Produkty serowarskie, 40 Przetwarzanie mleka.
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(441) 2021 11 29
(732) WÓJCIK JACEK, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 123 PŁYWAMY
(540)
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(111) 352464
(220) 2021 11 22
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732) ŻARSKA MONIKA, Józefin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HORSELAND
(540)

81
(210) 536702

(591) biały, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.13, 05.05.20, 01.03.02
(510), (511) 41 Nauka pływania, Nauczanie pływania.
(111) 352463
(220) 2021 11 08
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) CENTREO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Centreo TPS
(540)

(210) 536210

(591) fioletowy, niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Oprogramowanie i aplikacje komputerowe, Oprogramowanie i aplikacje komputerowe do bezgotówkowego rozliczania
transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych,
Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych do bezgotówkowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do pobrania, Oprogramowanie i aplikacje do pobrania do bezgotówkowego
rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
mobilnych, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń mobilnych
wyposażonych w technologię NFC, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń mobilnych wyposażonych w technologię NFC do bezgotówkowego rozliczania transakcji, Oprogramowanie i aplikacje
do identyfikacji, weryfikacji i obsługi uczestników obrotu handlowego, Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne,
Automatyczne, bezgotówkowe urządzenia wielofunkcyjne służące
do świadczenia bezgotówkowych usług bankowych i finansowych,
Urządzenia przetwarzające dane, Urządzenia przetwarzające dane
do bezgotówkowego rozliczania transakcji, System bezgotówkowego rozliczania transakcji, System bezgotówkowego rozliczania
transakcji umożliwiający tokenizację, System bezgotówkowego
rozliczania transakcji umożliwiający agregację transakcji, System
bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający obsługę długu, System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający
odroczenie autoryzacji płatności, odzyskanie długów i ewidencję
zablokowanych kart, System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający kierowanie informacji do odpowiedniego agenta
rozliczeniowego, System bezgotówkowego rozliczania transakcji
umożliwiający kierowanie informacji do wielu agentów rozliczeniowych, System bezgotówkowego rozliczania transakcji umożliwiający
udostępnienie interfejsu graficznego, System bezgotówkowego rozliczania transakcji do automatycznego zbierania, zarządzania, przechowywania i przekierowywania informacji dotyczących uczestników obrotu handlowego, Magnetyczne, elektroniczne i optyczne
nośniki informacji, Magnetyczne, elektroniczne i optyczne nośniki
informacji do bezgotówkowego rozliczania transakcji.

(591) złoty, czarny
(531) 03.03.01, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z karmą dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z karmą dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym dla zwierząt, 41 Organizowanie wycieczek
do celów szkoleniowych, Organizowanie wycieczek w celach rozrywkowych, Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], Szkoły
jazdy konnej, 43 Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Hotele dla zwierząt.
(111) 352465
(220) 2021 11 05
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 27
(732) GRZYWACZ PAMELA, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Keratin Therapy PAMELA GRZYWACZ
(540)

(210) 536133

(591) ciemnoróżowy
(531) 27.05.01, 27.05.13, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyczne preparaty fryzjerskie, 41 Nauka fryzjerstwa, Seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, Prezentacja produktów fryzjerskich w celach szkoleniowych, 44 Salony
fryzjerskie, Usługi fryzjerskie, Usługi salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Fryzjerstwo, Stylizacja, układanie włosów, Usługi farbowania włosów, Usługi prostowania włosów, Kuracje
do włosów, Usługi rozjaśniania włosów, Zabiegi kosmetyczne dla
włosów, Odbudowa włosów, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji włosów.
(111) 352466
(220) 2021 11 03
(210) 536035
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) WYDAWNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY GWAREK ŚLĄSKI,
Tarnowskie Góry (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Gwarek
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(111) 352470
(220) 2021 11 08
(210) 536175
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) WARZYBOK TOMASZ MED-WAR, Wągrowiec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK FRONT
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 Czasopismo.
(111) 352467
(220) 2021 11 04
(210) 536089
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) KRZYWORZEKA MARIAN NALMAT TRZEBINIA, Trzebinia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Nalmat
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, Kity, wypełniacze, pasty przeznaczone dla przemysłu, 16 Kleje do celów biurowych i domowych.
(111) 352468
(220) 2021 11 07
(210) 536146
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) CONFIDENCIAL ACCOUNTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CONFIDENCIAL ACCOUNTING
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 24.15.11, 26.04.02, 26.01.12, 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 35 Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowość, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Księgowość i rachunkowość, Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, Rachunkowość, w szczególności
księgowość, Rachunkowość, księgowość i audyt, Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, 36 Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości].
(111) 352469
(220) 2021 11 05
(210) 536164
(151) 2022 04 04
(441) 2021 12 06
(732) WROCŁAW BIELANY Q HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARASOVA RESTAURACJA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 Dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, Doradztwo kulinarne, Imprezy firmowe, Kawiarnia, Koktajlbar, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności
i napojów dla gości, Usługi restauracyjne sprzedające posiłki na wynos, Usługi restauracji hotelowych, Usługi obiektów gościnnych,
Restauracje samoobsługowe, Organizowanie posiłków w hotelach,
Organizowanie bankietów.

(591) czarny, czerwony
(531) 24.13.09, 24.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, Preparaty i materiały diagnostyczne.
(111) 352471
(220) 2021 11 27
(210) 536995
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 27
(732) OLSZÓWKA-SZYMAJDA IWONA, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) uniarch
(510), (511) 9 Urządzenia do przetwarzania danych, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Programy komputerowe [oprogramowanie
do pobrania], Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Urządzenia do rozpoznawania twarzy, Światła błyskowe [sygnały świetlne], Wskaźniki elektroniczne emitujące światło, Drogowe
światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], Wideofony, Aparatura do komunikacji sieciowej, Multipleksery wideo, Urządzenia
monitorujące, elektryczne, Odbiorniki audiowizualne, Magnetowidy, Kamery wideo, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
Elektroniczne tablice wyświetlające, Magnetowidy samochodowe,
Kamery termowizyjne, Kable koncentryczne, Chipy [układy scalone],
Ekrany wideo, Alarmy, Elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe,
Elektroniczne systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, Przyciski do dzwonków, Zamki elektryczne, Wykrywacze dymu, Baterie
słoneczne, Stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych.
(111) 352472
(220) 2021 11 23
(210) 536803
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) KONIECZKO ROBERT ROKON, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kobo
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 11 Domowe filtry do wody z kranu, Filtry do oczyszczania wody, Filtry do uzdatniania wody, Filtry do wody do użytku przemysłowego, Filtry do wody pitnej, Urządzenia do dystrybucji wody,
Zmiękczacze wody, Urządzenia i instalacje do zmiękczania wody,
Urządzenia do uzdatniania wody z kranu, Urządzenia do oczyszczania wody do użytku domowego, Urządzenia do dostarczania wody
pitnej, Aparatura do filtrowania wody, Dystrybutory wody, Filtry
do wody, Urządzenia do filtracji za pomocą osmozy odwróconej
[sprzęt do uzdatniania wody], Aparatura do uzdatniania wody, Aparatura i instalacje do zmiękczania wody, Domowe urządzenia do filtrowania wody, Dystrybutory wody schłodzonej, oczyszczonej, Ekspresy do kawy z wbudowanym systemem oczyszczania wody, Filtry
do sanitarnych dystrybutorów wody, Instalacje do filtrowania wody,
Instalacje do dystrybucji wody, Instalacje do zmiękczania wody, Instalacje do uzdatniania wody, Instalacje do schładzania wody, Instalacje
do schładzania wody pitnej, Instalacje do oczyszczania wody, Instalacje do obróbki wody w procesie osmozy, Jonizatory wody do celów
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domowych, Jonizatory wody, Krany do wody, Maszyny do dystrybucji wody [automatyczne], Membranowe urządzenia oczyszczające
do oczyszczania wody, Membrany do filtrowania wody, Obudowy
filtrów do oczyszczania wody, Odpowietrzniki do użytku z instalacjami do dystrybucji wody, Odpływy wody [krany], Ręczne urządzenia
przenośne do oczyszczania wody, Urządzenia do dystrybucji wody
[automatyczne], Urządzenia do filtrowania wody do użytku domowego, Urządzenia do filtrowania wody do użytku przemysłowego,
Urządzenia do filtrowania wody pitnej, Urządzenia do filtrowania
wody, Urządzenia do oczyszczania wody, Urządzenia do ujęcia wody,
Urządzenia do uzdatniania wody, Urządzenia do zmiękczania wody,
Zbiorniki ciśnieniowe do wody, Zbiorniki ciśnieniowe wody, Zbiorniki do oczyszczania wody, Zestawy membran filtracyjnych do sprzętu do oczyszczania wody, Zespoły do uzdatniania wody, Zespoły
do oczyszczania wody, Urządzenia jonizujące do uzdatniania wody,
Urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, Urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, Urządzenia filtracyjne z wkładami [sprzęt do uzdatniania wody], Urządzenia do sterylizacji wody,
Urządzenia do schładzania wody.

(111) 352473
(220) 2021 11 26
(210) 536966
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) BIOKOM SYSTEMS M. SIDOR SPÓŁKA JAWNA, Janki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOKOM SYSTEMS
(540)
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(732) BIOKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Janki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOKOM biologia komórki
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25, 26.04.01, 26.11.02
(510), (511) 35 Sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej, sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, sprzedaż
hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń medycznych i laboratoryjnych,
prowadzenie hurtowni w zakresie produktów farmaceutycznych
i urządzeń medycznych oraz laboratoryjnych, wynajem i dzierżawa
maszyn i urządzeń medycznych oraz laboratoryjnych, działalność
agentów specjalizujących się w sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz aparatury medycznej, laboratoryjnej, komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
(111) 352476
(220) 2021 11 25
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 20
(732) DOMINICZAK KAROL, Stary Brus (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Borówkowa Fantazja
(540)

(210) 536876

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.04.01, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej, Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, Sprzedaż
hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń medycznych i laboratoryjnych,
Prowadzenie hurtowni w zakresie produktów farmaceutycznych
i urządzeń medycznych oraz laboratoryjnych, Wynajem i dzierżawa
maszyn i urządzeń medycznych oraz laboratoryjnych, Działalność
agentów specjalizujących się w sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz aparatury medycznej, laboratoryjnej, komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
(111) 352474
(220) 2021 11 26
(210) 536958
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) BIOKOM DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOKOM diagnostyka
(540)

(591) ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.04.01, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Sprzedaż aparatury medycznej i laboratoryjnej, Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, Sprzedaż
hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń medycznych i laboratoryjnych,
Prowadzenie hurtowni w zakresie produktów farmaceutycznych
i urządzeń medycznych oraz laboratoryjnych, Wynajem i dzierżawa
maszyn i urządzeń medycznych oraz laboratoryjnych, Działalność
agentów specjalizujących się w sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz aparatury medycznej, laboratoryjnej, komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
(111) 352475
(151) 2022 04 12

(220) 2021 11 26
(441) 2021 12 27

(210) 536955

(591) złoty, czarny, niebieski, zielony, biały
(531) 05.07.09, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Suszone borówki, Borówki, przetworzone, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z borówkami, przetworzonymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z borówkami, przetworzonymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze świeżymi czarnymi
borówkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze świeżymi czarnymi borówkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suszonymi borówkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suszonymi
borówkami.
(111) 352477
(220) 2021 11 24
(210) 536864
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 20
(732) COLOURS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) drukomat.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Transparenty
z papieru, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Okładki, obwolu-
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ty [artykuły papiernicze], Opakowania na prezenty, Torby papierowe
do pakowania, Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, Materiały drukowane, Afisze, plakaty, Biuletyny [materiały drukowane], Broszury drukowane, Czasopisma
[periodyki], Druki w formie obrazów, Formularze [blankiety, druki],
Kartki z życzeniami, Kartki świąteczne, Karty indeksowe [artykuły
papiernicze], Katalogi, Periodyki [czasopisma], Periodyki drukowane, Plakaty reklamowe, Publikacje drukowane, Reklamy drukowane,
Teczki na dokumenty [artykuły biurowe], Teczki papierowe [artykuły
papiernicze], Terminarze [materiały drukowane], Terminarze ścienne,
Ulotki drukowane, Naklejki, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne],
Kalendarze, Kalendarze drukowane, Papier firmowy, Almanachy
[roczniki], Drukowane zaproszenia, Kartki okolicznościowe na zawiadomienia i podziękowania, Prospekty, Przewodniki, Podkładki
na biurko z kalendarzem, Wizytówki, Wzory papierowe, Druki handlowe, Materiały drukarskie i introligatorskie, Broszury, 35 Dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek,
w szczególności do sprzedaży katalogowej dalekodystansowej)
w kraju lub poza nim, Usługi doradcze dotyczące reklamy, promocji i marketingu, Produkcja materiałów reklamowych, Projektowanie
materiałów reklamowych, Teksty (Tworzenie reklamowych i sponsorowanych-), Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Agencje reklamowe, Badania
rynku i badania marketingowe, Dystrybucja materiałów reklamowych, 40 Drukowanie cyfrowe, Drukowanie, Drukowanie ozdobnych
wzorów na opakowaniach prezentów, Drukowanie reklam, Nadruk
wzorów na tkaninach, Nadrukowywanie, na zamówienie, ozdobnych
wzorów na odzież, Udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, Usługi drukowania, Usługi druku na tkaninach, Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Usługi wykańczania
druków [cięcie], Usługi wykańczania druków [introligatorstwo], 42
Artyści graficy (Usługi-), Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Hosting serwerów, Udostępnianie lub wynajem obszaru pamięci elektronicznej w Internecie, Hosting stron internetowych.

(111) 352478
(220) 2021 11 24
(210) 536856
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 20
(732) ELKUR KURYŁO ANTONI, KURYŁO KRYSTYNA SPÓŁKA
JAWNA, Jarosław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EL PRO
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyciągarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyciągarkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pompami, kompresorami i dmuchawami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pompami, kompresorami i dmuchawami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami mierzącymi, wykrywającymi, monitorującymi i kontrolującymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami mierzącymi, wykrywającymi, monitorującymi i kontrolującymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami do wyważania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami do wyważania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze systemami HVAC do pojazdów (ogrzewaniem, wentylacją
i klimatyzacją), Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze systemami
HVAC do pojazdów (ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją), Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze stołami warsztatowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze stołami warsztatowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z podnośnikami samochodowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podnośnikami samochodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wózkami narzędziowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wózkami narzędziowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podnośnikami
hydraulicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podnośni-
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kami hydraulicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podnośnikami pneumatycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z podnośnikami pneumatycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z podnośnikami ręcznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z podnośnikami ręcznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami do wulkanizacji opon, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z maszynami do wulkanizacji opon, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z automatami do zdejmowania i zakładania
opon, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z automatami do zdejmowania i zakładania opon.

(111) 352479
(220) 2021 11 23
(210) 536821
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 20
(732) DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOLFIX
(510), (511) 5 Suplementy diety dla zwierząt, Suplementy do pasz
do celów weterynaryjnych, Mieszanki paszowe uzupełniające, Lecznicze suplementy do pasz dla zwierząt, 31 Karmy i pasze dla zwierząt,
Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 352480
(220) 2021 11 20
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) GAJDEK GERARD, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GC GAIN CONTROL
(540)

(210) 536686

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(111) 352481
(220) 2021 07 26
(210) 531995
(151) 2021 12 20
(441) 2021 08 30
(732) DRZEWIECKA PATRYCJA DOG FOAM POLAND PATTI RUNY,
Darnowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Patti Runy
(540)

(531) 03.01.14, 27.05.01
(510), (511) 18 Pasy, smycze, uprzęże, nakrycia dla zwierząt, okrycia
i odzież tekstylna dla zwierząt, 20 Meble i budy dla zwierząt domowych, Legowiska, Poduszki i posłania dla zwierząt domowych, Stojaki na pasze, słupki do drapania dla kotów, przyrządy do ostrzenia
pazurów przez koty (drapaki), 21 Miski, miseczki, miski ze szkła, miski z kryształu, Kuwety na nieczystości dla zwierząt, grzebienie dla
zwierząt, Szczotki dla koni, Poidła, żłoby dla zwierząt, 31 Karma dla
zwierząt domowych, Piasek, żwirek i ściółka dla zwierząt domowych,
35 Reklama i usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem internetu pasów, smyczy, uprzęży, nakryć
dla zwierząt, Okryć i odzieży tekstylnej dla zwierząt, Mebli i bud dla
zwierząt domowych, Poduszek i posłań dla zwierząt domowych,
Stojaków na pasze, słupków do drapania dla kotów, przyrządów
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do ostrzenia pazurów przez koty (drapaków), misek, miseczek, misek ze szkła, misek z kryształu, kuwet na nieczystości dla zwierząt,
grzebieni dla zwierząt, szczotek dla koni, poideł, żłobów dla zwierząt,
karmy dla zwierząt domowych, Piasku, żwirku i ściółki dla zwierząt
domowych, 42 Projektowanie wyrobów i akcesoriów dla zwierząt
domowych, w tym ze skóry lub z użyciem skóry.

(111) 352482
(220) 2021 11 12
(210) 536363
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BRAINSTEIN
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące z dodatkiem soku.
(111) 352483
(220) 2021 11 12
(210) 536364
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LEVEL UP BRAINSTEIN
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące z dodatkiem soku.
(111) 352484
(220) 2021 12 15
(210) 537755
(151) 2022 05 10
(441) 2022 01 24
(732) BAJUS SŁAWOMIR ATROM PLUS, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATROM
(540)

(591) czarny, ciemnoróżowy
(531) 26.04.03, 26.03.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Elektroniczne kasy rejestrujące, Kasy rejestrujące, Elektroniczne terminale płatnicze, Bezpieczne terminale do transakcji
elektronicznych, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi,
Terminale danych, Terminale do kart kredytowych, Terminale
do płatności elektronicznych, Terminale do przetwarzania danych,
Terminale do wyświetlania grafiki, Terminale do wyświetlania informacji, Terminale elektroniczne do punktów sprzedaży, Terminale
elektronicznych płatności, Terminale graficzne, Terminale bateryjne,
Kolektory [terminale] danych, Terminale klawiaturowe, Terminale
komputerowe, Terminale kodów kreskowych, Terminale komunikacji
bezprzewodowej, Terminale multimedialne, Terminale płatnicze,
bankomaty i liczarki pieniędzy, Terminale poczty elektronicznej, Terminale POS, Terminale komputerowe do celów bankowych, Terminale interaktywne, Terminale wprowadzania danych, Terminale wyprowadzania danych, Komputery przenośne [laptopy], Komputery,
Komputery i sprzęt komputerowy, Komputery osobiste, Komputery
podróżne, Komputery przenośne, Komputery przenośne [notebooki], Komputery przenośne [podręczne], Komputery typu all-in-one,
Netbooki [komputery], Przenośne komputery, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Freeware [oprogramowanie darmowe],
Oprogramowanie, Oprogramowanie adaptacyjne, Oprogramowanie
antywirusowe, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie biznesowe, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Komputerowe
oprogramowanie użytkowe, Komputerowe oprogramowanie
do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe oprogramowanie
użytkowe do kompresji danych, Komputerowe oprogramowanie
użytkowe do urządzeń komputerowych do noszenia na sobie, Oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, Opro-
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gramowanie dla księgowości, Oprogramowanie dla nauczycieli,
Oprogramowanie dla nauki, Oprogramowanie dla przedsiębiorstw,
Oprogramowanie dla środowiska programistycznego, Oprogramowanie dla studentów, Oprogramowanie do analizy danych biznesowych, Oprogramowanie do animacji trójwymiarowych, Oprogramowanie do aplikacji komputerowych do gier, Oprogramowanie
do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie do automatyzacji fabryki, Oprogramowanie do automatyzacji przemysłowej, Oprogramowanie do inteligentnej produkcji, Oprogramowanie
do produkcji, Oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo, Oprogramowanie do prognoz rynkowych, Oprogramowanie
do serwera plików, Oprogramowanie do serwera wirtualnego, Oprogramowanie do serwera proxy, Oprogramowanie do serwera pocztowego, Oprogramowanie do serwerów baz danych, Oprogramowanie do wsparcia produkcji, Oprogramowanie do wsparcia systemu,
Oprogramowanie do zakładów, Oprogramowanie do zarządzania
dokumentami, Oprogramowanie do zarządzania siecią, Oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie do zarządzania
personelem, Oprogramowanie do zarządzania wydajnością firmy,
Oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, Wagi
elektroniczne, Serwery plików, Serwery poczty elektronicznej, Serwery sieci komputerowych, Serwery sieciowe, Serwery w chmurze,
Automatyczne kasy fiskalne, Samodzielne urządzenia wielofunkcyjne spełniające funkcje kopiarki i faksu, Oprogramowanie szkoleniowe, 37 Instalacja i konserwacja sprzętu komputerowego do sieci
komputerowych i dostępu do internetu, Instalacja i naprawa sprzętu
komputerowego, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci
komputerowych i technologii informacyjnej, Instalacja systemów
komputerowych, Instalacja sprzętu komputerowego do systemów
komputerowych, Usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, Konserwacja i naprawa
drukarek 3D, Konserwacja i naprawa sieci komputerowych, Konserwacja i naprawa sieci, urządzeń i przyrządów telekomunikacyjnych,
Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, Konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Naprawa
elektronicznych systemów kasowych, Konserwacja, serwis i naprawa
urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja
instalacji do wytwarzania energii, Naprawa lub konserwacja maszyn
i urządzeń elektronicznych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń
do dystrybucji lub kontroli energii, Naprawa lub konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych [do celów przemysłowych], Naprawa lub
konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Naprawa maszyn biurowych, Naprawa maszyn i urządzeń biurowych, Naprawa sprzętu
komputerowego, Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Naprawa
urządzeń do odzyskiwania ciepła, Naprawa urządzeń elektronicznych, Naprawa uszkodzonych komputerów, Naprawa wyposażenia
sklepów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń biurowych, 41 Doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie szkolenia
i doskonalenia zawodowego, Kursy szkoleniowe, Kursy szkoleniowe
dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, Kursy
szkoleniowe dotyczące księgowości, Kursy szkoleniowe w dziedzinie
zarządzania, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie badań i rozwoju, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, Kursy szkoleniowe związane z obsługą klienta, Kursy szkoleniowe związane ze sprzętem
komputerowym, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, Organizowanie
programów szkoleniowych, Prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Skomputeryzowane szkolenia, Szkolenia biznesowe, Szkolenia komputerowe, Szkolenia personelu, Szkolenia pracowników w zakresie
użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia w zakresie opracowywania programów komputerowych, Szkolenia w zakresie opracowywania systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie
programowania komputerów, Szkolenia w zakresie projektowania
systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie projektowania
programów komputerowych, Szkolenia w zakresie projektowania
komputerów, Szkolenia w zakresie technik komputerowych, Szkole-
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nia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Szkolenia z obsługi systemów
skomputeryzowanych, Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, Szkolenia z zakresu użytkowania komputerów, Szkolenia związane z branżą restauracyjną, Szkolenia związane ze sprzętem
komputerowym, Szkolenie dotyczące komputerów, Szkolenie
w oparciu o komputery, Szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych,
Szkolenie w zakresie instalowania komputerów, Szkolenie w zakresie
napraw komputerów, Szkolenie w zakresie pisania programów komputerowych, Prowadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych
i szkoleniowych dla młodych ludzi i dorosłych, Prowadzenie kursów
szkoleniowych na temat zarządzania działalnością gospodarczą, Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, Prowadzenie seminariów szkoleniowych, Skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia
w zakresie obsługi systemów oprogramowania, Szkolenia w zakresie
obsługi programów do przetwarzania danych, Szkolenie z zakresu
sprzedaży, Udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, Udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi,
Usługi doradcze w zakresie szkoleń, Usługi doradcze w zakresie szkoleń komputerowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi szkolenia personelu, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi szkolenia
w dziedzinie zarządzania, Usługi szkoleniowe dla biznesu, Usługi
szkoleniowe dotyczące stosowania technologii informatycznej,
Usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi szkoleniowe dotyczące instalacji komputerów, Usługi
szkoleniowe w dziedzinie oprogramowania komputerowego, Usługi
szkoleniowe w dziedzinie edukacji komputerowej, Usługi szkoleniowe w dziedzinie zarządzania handlem detalicznym, Usługi szkoleniowe w dziedzinie opracowywania oprogramowania komputerowego,
Usługi szkoleniowe w zakresie systemów komputerowych, Usługi
szkoleniowe w zakresie sprzedaży, Usługi szkoleniowe w zakresie
wspomaganego komputerowo projektowania inżynieryjnego, Usługi szkoleniowe w zakresie doradztwa do spraw zarządzania, Usługi
szkoleniowe wspomagane komputerowo, Usługi szkoleniowe związane z naprawą komputerów, Usługi szkoleniowe związane z konserwacją komputerów, Usługi szkoleniowe związane z komputerami,
Usługi w zakresie szkoleń handlowych, Usługi w zakresie szkoleń
komputerowych, Usługi w zakresie szkolenia zawodowego, Usługi
w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego, Usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania komputerów, Usługi w zakresie zapewniania szkoleń z zakresu używania klawiatur komputerowych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Wynajmowanie nagranych
szkoleń, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Zapewnianie
kursów szkolenia ustawicznego, Zapewnianie szkoleń, kształcenia
i nauczania, Zapewnianie szkoleń online, Zapewnianie szkoleń za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, 42 Usługi doradztwa
informatycznego, Instalacja, utrzymanie, naprawa i serwis oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją
oprogramowania komputerowego, Instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania komputerowego, Przeglądy techniczne,
Przegląd urządzeń, Usługi w zakresie przeglądów technicznych, Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego,
Instalacja, konserwacja i naprawa oprogramowania komputerowego
dla systemów komputerowych, Naprawa [konserwacja, aktualizacja]
oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych,
Utrzymanie i naprawa oprogramowania.

(111) 352485
(220) 2021 12 08
(210) 537483
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) PYRA AGATA AP CONSULTING, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Wypisz Wymaluj
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja
urody dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Usługi
fryzjerskie, Salony fryzjerskie, Męskie salony fryzjerskie, Fryzjerstwo
męskie, Fryzjerstwo, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi
salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi
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salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, Salon kosmetyczny, Salon kosmetologiczny, Studio urody, Studio fryzjerskie, Studio kosmetologii,
fryzjerstwa i makijażu.

(111) 352486
(220) 2021 11 19
(210) 536675
(151) 2022 03 25
(441) 2021 12 06
(732) SYSKA-JANAS PATRYCJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) patulove
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Odzież.
(111) 352487
(220) 2021 11 29
(210) 537017
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LABEL EXPRESS
(510), (511) 7 Drukarki UV, Drukarki kodów kreskowych [maszyny],
Drukarki offsetowe, Drukarki uderzeniowe [maszyny], Drukarki wytłaczające, Etykieciarki kodów kreskowych, Etykieciarki, Litograficzne maszyny drukarskie, Litograficzne płyty drukarskie do użytku
w maszynach drukarskich, Maszyny do drukowania etykiet, Maszyny
do drukowania na etykietach, Maszyny do drukowania na cienkiej
blasze, Maszyny do drukowania na podłożach produktów, Maszyny
do drukowania strumieniowego, Maszyny do druku fleksograficznego, Maszyny do druku na materiałach tekstylnych, Maszyny do druku
na opakowaniach, Maszyny do druku płaskiego, Maszyny do druku
wklęsłego, Maszyny do etykietowania [inne niż do użytku biurowego], Maszyny do odlewania czcionek drukarskich, Maszyny do produkcji etykiet [inne niż biurowe], Maszyny do sitodruku, Urządzenia
do sitodruku [maszyny], Maszyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny
do tłoczenia do materiałów drukowanych w postaci arkuszy, Drukarskie maszyny offsetowe, Maszyny drukarskie, Maszyny drukarskie
do ceramiki, Maszyny drukarskie do procesów powielania elektronicznego, Maszyny drukarskie do procesów powielania elektrycznego, Maszyny drukarskie do tekstyliów, Maszyny drukarskie dociskowe, Maszyny drukarskie [inne niż biurowe], Obrotowe maszyny
drukarskie [inne niż do użytku biurowego], Prasy drukarskie [maszyny drukarskie], Przemysłowe maszyny drukarskie, Przycinarki drukarskie [maszyny], Matryce drukarskie, Przemysłowe drukarki atramentowe, Przycinarki drukarskie [części maszyn], Sita do drukowania
na tekstyliach [części do maszyn], Urządzenia do nadrukowywania
etykiet [inne niż biurowe], Wałki do obrotowych maszyn drukarskich,
Urządzenia farbowe do matryc drukarskich, Urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, Drukarskie (Wałki-) do maszyn, Wałki drukarskie do maszyn, Cylindry drukarskie, 16 Maszyny
do drukowania etykiet do użytku domowego i biurowego, Etykiety
[owijki] na butelki z papieru lub kartonu, Etykiety przylepne z papieru, Etykiety z papieru, Etykiety z papieru lub kartonu, Etykiety adresowe, Etykiety wysyłkowe, Etykiety tekturowe, Drukowane etykiety
na bagaż, Drukowane zabawne etykiety na butelki z winem, Etykiety
kartonowe na bagaż, Etykiety kartonowe odprawionego bagażu,
Etykiety nie z materiału tekstylnego, Etykiety papierowe do ścierania
na mokro, Etykiety papierowe na bagaż, Etykiety papierowe odprawionego bagażu, Ręcznie malowane papierowe etykiety na butelki
z winem, Samoprzylepne etykiety drukowane, Wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych, Naklejki [kalkomanie], Naklejki
na samochody, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Dekoracyjne
naklejki na kaski, Ozdobne naklejki do piast kół samochodowych,
Naklejki dekoracyjne do podeszew obuwia, Afisze, plakaty z papieru
lub kartonu, Bieżniki stołowe papierowe, Bieżniki stołowe z celulozy,
Chusteczki celulozowe do celów kosmetycznych, Chusteczki do nosa
papierowe, Chusteczki do nosa [papierowe], Chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, Dekoracje na środek stołu
z papieru, Dekoracje na stół z papieru, Maty obiadowe tekturowe,
Maty stołowe pod talerze z tektury, Maty pod nakrycia stołowe z papieru, Maty stołowe z papieru, Papier do pakowania żywności, Utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
Papierowe podkładki pod szklanki, Podstawki papierowe, Podstawki
na stół papierowe, Papierowe podstawki pod szklanki, Papierowe
podstawki pod kufle do piwa, Papierowe podstawki, Papierowe
serwetki do użytku domowego, Papierowe serwetki koronkowe,
Papierowe serwetki o wzorze koronkowym, Serwetki jednorazowe,
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Serwetki papierowe (Stołowe-), Serwetki papierowe pod desery
z imitowanym koronkowym wykończeniem, Serwetki stołowe papierowe, Serwetki z celulozy do użytku domowego, Transparenty
z papieru.

(111) 352488
(220) 2021 11 29
(210) 537055
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) LEMON CITY SPÓŁKA JAWNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EXIT19
(510), (511) 41 Escape room [rozrywka], Edukacja, rozrywka i sport,
Centra rozrywki, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie gier
z udziałem publiczności, Rozrywka, Udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, Organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], Organizowanie konferencji związanych z rozrywką, Rozrywka interaktywna, Rozrywka on-line.
(111) 352489
(220) 2021 12 08
(210) 537488
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) DROGERIA W SIECI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROGERIA W SIECI
(540)

(591) zielony, biały, różowy
(531) 26.04.22, 24.13.14, 24.13.09, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24,
29.01.13
(510), (511) 44 Usługi doradcze świadczone przez apteki, Usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi w zakresie opieki
zdrowotnej dla ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Usługi medyczne, Usługi farmaceutyczne, Fizjoterapia, Informacje dotyczące masażu, Dostarczanie
informacji dotyczących zdrowia, Dostarczanie informacji z dziedziny
opieki zdrowotnej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się, Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Doradztwo dotyczące
alergii, Leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, Masaże, Opieka medyczna i zdrowotna, Ochrona zdrowia, Opieka pielęgniarska (medyczna-), Ośrodki zdrowia, Poradnictwo dietetyczne, Profesjonalne
doradztwo w zakresie zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie
żywienia, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
Sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, Świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, Udzielanie informacji zdrowotnej, Udzielanie informacji związanych z odżywianiem, Udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Udzielanie
informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
Usługi doradcze dotyczące odżywiania, Usługi doradcze w zakresie
opieki zdrowotnej, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odżywiania, Usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, Usługi
doradcze w zakresie żywienia, Usługi doradcze w zakresie zdrowia,
Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], Usługi
doradztwa żywieniowego, Usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, Usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, Usługi
opieki zdrowotnej, Usługi oceny zdrowia, Analiza kolorów [usługi
kosmetyczne], Analiza kosmetyczna, Depilacja woskiem, Doradztwo
dotyczące kosmetyków, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], 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, Higiena i pielęgnacja urody, Usługi doradcze dotyczące urody,
Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące
pielęgnacji urody, Udzielanie informacji o urodzie, Usługi doradztwa
dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradcze zwią-
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zane z pielęgnacją skóry, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji
urody, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała.

(111) 352490
(220) 2021 12 09
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) MACIAS JAROSŁAW, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dobry doktor CM Platany
(540)

(210) 537524

(591) zielony, fioletowy
(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 352491
(220) 2021 12 10
(210) 537583
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DERMFACTOR
(510), (511) 3 Krem bazowy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy
do skóry [nielecznicze], Kremy nielecznicze, Kremy odżywcze nielecznicze, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do kuracji
skóry głowy, Nielecznicze kremy do kąpieli, Nielecznicze kremy
do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze kremy pod oczy, Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy oczyszczające,
Kremy perfumowane, Kremy samoopalające, Kremy samoopalające
[kosmetyki], Kremy złuszczające, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy odżywcze, Kremy BB, Kremy korygujące, Kremy, emulsje i żele
nawilżające, Kremy nawilżające, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające po goleniu, Nawilżające kremy
do skóry [kosmetyki], Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy ochronne, Kremy ochronne do włosów, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku
kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk,
Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Krem do twarzy, Kremy do twarzy, Kremy do twarzy i ciała,
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki],
Nieleczniczy krem do twarzy, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem do włosów,
Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów, Kremy pielęgnacyjne do włosów, Krem do opalania, Kremy do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy i balsamy do opalania, Krem do opalania dla niemowląt, Krem do rak, Kremy do rąk, Kremy do ciała, Kremy do ciała
[kosmetyki], Zapachowe kremy do ciała, Zapachowe płyny i kremy
do pielęgnacji ciała, Kremy ujędrniające skórę, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Nielecznicze środki oczyszczające w kremie,
Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, Kremy do pielęgnacji
skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy wybielające do skóry,
Kremy do utrwalania fryzury, Kosmetyki w postaci kremów, Krem
do skórek wokół paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
Kremy przeciw starzeniu się skóry, Krem do jasnej karnacji, Kremy
do jasnej karnacji, Matujący krem w żelu, Kremy do redukcji cellulitu,
Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy konserwujące do skóry, Kremy redukujące plamy starcze, Kremy po goleniu, Kremy przed goleniem, Kremy przeciw piegom, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy do paznokci, Kremy
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na dzień, Płynne kremy [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do mycia, Kremy pod prysznic,
Podkład w kremie, Kremy do aromaterapii, Kremy do demakijażu,
Kremy do usuwania owłosienia, Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremowe mydło do ciała, Nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Mydła w kremie do mycia,
Maseczki do ciała w kremie, Żele oczyszczające, Żel do paznokci, Żel
po goleniu, Żel do brwi, Żele do stylizacji włosów, Żele do włosów,
Żele ochronne do włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Nielecznicze żele do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, Żel do kąpieli,
Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele opóźniające starzenie, Żele do opalania, Żele
do golenia, Żele pod prysznic, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele
do ciała, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Peeling w żelu, Żele
do twarzy, Żele po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki w formie żeli,
Żele do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne żele pod oczy, Żelowe
maseczki na oczy, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, Żelowe płatki
pod oczy do celów kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Maści [nielecznicze], Maści do celów kosmetycznych, Balsamy do rąk nielecznicze, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze balsamy do skóry, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze
balsamy do ust, Balsam po goleniu, Balsam do ciała, Balsamy do ciała,
Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Perfumowane balsamy
do ciała [preparaty toaletowe], Balsam do włosów, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Balsam do brody, Balsamy do brody, Balsamy do ust, Balsamy po opalaniu, Balsamy
samoopalające [kosmetyki], Balsamy do rąk, Balsamy dla niemowląt,
Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Balsamy do redukcji
cellulitu, Balsamy do celów kosmetycznych, Nawilżające balsamy
do skóry [kosmetyki], Balsamy do cery z wypryskami, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, Emulsja opóźniająca starzenie,
Balsamy do opalania [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci
[kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające
[kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki
do samoopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki
do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci
płynów, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Maseczki
do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka
do opalania [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu
do ciała, Pianki [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty
do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Produkty
przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry
twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki
nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się
do użytku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne
niż do celów medycznych, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Dezodoranty do stóp [aerozole], Aerozole do odświeżania
i oczyszczania skóry, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu
do pielęgnacji skóry, Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania
sportowych ochraniaczy do ust, Preparaty w aerozolu do stosowania
miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 5 Kre-
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my nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Lecznicze kremy
ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Lecznicze
kremy do ciała, Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy lecznicze
do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Lecznicze
kremy do skóry, Lecznicze żele do ciała, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Peeling w żelu, leczniczy, Nawilżający balsam
do ciała [farmaceutyczny], Farmaceutyczne balsamy do ust, Lecznicze balsamy do ust, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Maści
lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych,
Maści lecznicze do stosowania na skórę, Maści antyseptyczne, Maści
przeciwzapalne, Maści przeciw swędzeniu, Maści o właściwościach
leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Maści do leczenia
wysypki pieluszkowej, Ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt
domowych, Kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy
farmaceutyczne, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, Lecznicze kremy do stóp, Lecznicze
kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, Lecznicze kremy do ust, Uniwersalne lecznicze kremy z antybiotykiem, Kremy przeciw swędzeniu, Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy na odciski i nagniotki, Kremy przeciwgrzybicze
do użytku medycznego, Żele antybakteryjne, Żele przeciwzapalne,
Żele do użytku dermatologicznego, Żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, Balsamy zawierające
substancje lecznicze, Lecznicze balsamy, Lecznicze balsamy do stóp,
Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Balsamy do użytku
medycznego, Balsamy do celów farmaceutycznych, Balsamiczne
preparaty do celów medycznych, Aerozole chłodzące do celów medycznych, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na twardych powierzchniach.

(111) 352492
(220) 2021 12 10
(210) 537584
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) GENOSCOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HEALDERM
(510), (511) 3 Krem bazowy, Krem przeciwzmarszczkowy, Kremy
do skóry [nielecznicze], Kremy nielecznicze, Kremy odżywcze nielecznicze, Nielecznicze kremy do ciała, Nielecznicze kremy do kuracji
skóry głowy, Nielecznicze kremy do kąpieli, Nielecznicze kremy
do skóry, Nielecznicze kremy do stóp, Nielecznicze kremy oczyszczające, Nielecznicze kremy pod oczy, Kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy oczyszczające,
Kremy perfumowane, Kremy samoopalające, Kremy samoopalające
[kosmetyki], Kremy złuszczające, Kremy kosmetyczne odżywcze, Kremy odżywcze, Kremy BB, Kremy korygujące, Kremy, emulsje i żele
nawilżające, Kremy nawilżające, Kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, Kremy nawilżające po goleniu, Nawilżające kremy
do skóry [kosmetyki], Kremy przeciwzmarszczkowe, Kremy ochronne, Kremy ochronne do włosów, Kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, Kremy i balsamy kosmetyczne, Kremy kojące do użytku
kosmetycznego, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do rąk,
Kremy kosmetyczne do skóry suchej, Kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, Kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], Krem do twarzy, Kremy do twarzy, Kremy do twarzy i ciała,
Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Kremy do twarzy [kosmetyki],
Nieleczniczy krem do twarzy, Opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, Krem pod oczy, Krem do włosów,
Kremy do pielęgnacji włosów, Kremy do włosów, Kremy pielęgnacyjne do włosów, Krem do opalania, Kremy do opalania, Kremy do opalania skóry, Kremy i balsamy do opalania, Krem do opalania dla niemowląt, Krem do rak, Kremy do rąk, Kremy do ciała, Kremy do ciała
[kosmetyki], Zapachowe kremy do ciała, Zapachowe płyny i kremy
do pielęgnacji ciała, Kremy ujędrniające skórę, Kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], Nielecznicze środki oczyszczające w kremie,
Kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, Krem chłodzący [cold cream], inny niż do celów medycznych, Kremy do pielęgnacji
skóry, inne niż do użytku medycznego, Kremy wybielające do skóry,
Kremy do utrwalania fryzury, Kosmetyki w postaci kremów, Krem
do skórek wokół paznokci, Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
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Kremy przeciw starzeniu się skóry, Krem do jasnej karnacji, Kremy
do jasnej karnacji, Matujący krem w żelu, Kremy do redukcji cellulitu,
Kremy do oczyszczania skóry, Kremy na noc [kosmetyki], Kremy konserwujące do skóry, Kremy redukujące plamy starcze, Kremy po goleniu, Kremy przed goleniem, Kremy przeciw piegom, Kremy tonizujące [kosmetyki], Kremy ujędrniające ciało, Kremy do paznokci, Kremy
na dzień, Płynne kremy [kosmetyki], Kremy na noc, Kremy do rozjaśniania skóry, Kremy do skóry, Kremy do mycia, Kremy pod prysznic,
Podkład w kremie, Kremy do aromaterapii, Kremy do demakijażu,
Kremy do usuwania owłosienia, Kremy do depilacji, Kremy do golenia, Kremowe mydło do ciała, Nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, Krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], Mydła w kremie do mycia,
Maseczki do ciała w kremie, Żele oczyszczające, Żel do paznokci, Żel
po goleniu, Żel do brwi, Żele do stylizacji włosów, Żele do włosów,
Żele ochronne do włosów, Żele w sprayu do układania włosów, Nielecznicze żele do kąpieli, Pieniące się żele do kąpieli, Żel do kąpieli,
Żel pod prysznic i do kąpieli, Żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, Żele opóźniające starzenie, Żele do opalania, Żele
do golenia, Żele pod prysznic, Żele nawilżające [kosmetyki], Żele
do ciała, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Peeling w żelu, Żele
do twarzy, Żele po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki w formie żeli,
Żele do użytku kosmetycznego, Kosmetyczne żele pod oczy, Żelowe
maseczki na oczy, Żel z aloesem do celów kosmetycznych, Opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod prysznic, Żelowe płatki
pod oczy do celów kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych, Maści [nielecznicze], Maści do celów kosmetycznych, Balsamy do rąk nielecznicze, Nielecznicze balsamy, Nielecznicze balsamy do skóry, Nielecznicze balsamy do stóp, Nielecznicze
balsamy do ust, Balsam po goleniu, Balsam do ciała, Balsamy do ciała,
Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Perfumowane balsamy
do ciała [preparaty toaletowe], Balsam do włosów, Balsamy do włosów, Balsamy do wygładzania i prostowania włosów, Balsam do brody, Balsamy do brody, Balsamy do ust, Balsamy po opalaniu, Balsamy
samoopalające [kosmetyki], Balsamy do rąk, Balsamy dla niemowląt,
Perfumowane balsamy [preparaty toaletowe], Balsamy do redukcji
cellulitu, Balsamy do celów kosmetycznych, Nawilżające balsamy
do skóry [kosmetyki], Balsamy do cery z wypryskami, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia, Nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, Nawilżane ręczniki papierowe do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, Emulsja opóźniająca starzenie,
Balsamy do opalania [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci
[kosmetyki], Błyszczyki do ust [kosmetyki], Koncentraty nawilżające
[kosmetyki], Kosmetyki, Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Kosmetyki dla dzieci, Kosmetyki dla zwierząt, Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki
do samoopalania, Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki
do ust, Kosmetyki do użytku osobistego, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Kosmetyki organiczne, Kosmetyki przeznaczone
do suchej skóry, Kosmetyki upiększające, Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki w formie olejków, Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Kosmetyki w gotowych zestawach, Kosmetyki w postaci
płynów, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, Kosmetyki zawierające pantenol, Maseczki
do skóry [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Mleczka
do opalania [kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Perfumowane kosmetyki w aerozolu
do ciała, Pianki [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Płyny
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Płyny do twarzy [kosmetyki], Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Preparaty
do samoopalania [kosmetyki], Preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], Preparaty samoopalające [kosmetyki], Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Produkty powlekające usta [kosmetyki], Produkty
przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry
twarzy [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Środki
nawilżające [kosmetyki], Środki nawilżające przeciw starzeniu się
do użytku jako kosmetyki, Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne
niż do celów medycznych, Toniki do twarzy [kosmetyki], Toniki [kosmetyki], Dezodoranty do stóp [aerozole], Aerozole do odświeżania
i oczyszczania skóry, Produkty kosmetyczne w postaci aerozolu
do pielęgnacji skóry, Środki czyszczące w aerozolu do odświeżania

89

sportowych ochraniaczy do ust, Preparaty w aerozolu do stosowania
miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, Preparaty kosmetyczne do twarzy, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, Preparaty kosmetyczne minimalizujące zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, Preparaty złuszczające do twarzy do użytku
kosmetycznego, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 5 Kremy nawilżające [preparaty farmaceutyczne], Lecznicze kremy
ochronne, Leczniczy krem do twarzy, Kremy do rąk do celów medycznych, Kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, Lecznicze
kremy do ciała, Kremy do stosowania na noc [lecznicze], Kremy
do pielęgnacji skóry do użytku medycznego, Kremy lecznicze
do ochrony skóry, Kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, Lecznicze
kremy do skóry, Lecznicze żele do ciała, Żele do ciała do użytku farmaceutycznego, Peeling w żelu, leczniczy, Nawilżający balsam
do ciała [farmaceutyczny], Farmaceutyczne balsamy do ust, Lecznicze balsamy do ust, Balsamy do pielęgnacji pupy niemowlęcia do celów medycznych, Lecznicze maści na wysypkę pieluszkową, Maści
lecznicze, Maści lecznicze do leczenia schorzeń dermatologicznych,
Maści lecznicze do stosowania na skórę, Maści antyseptyczne, Maści
przeciwzapalne, Maści przeciw swędzeniu, Maści o właściwościach
leczniczych, Maści do celów farmaceutycznych, Maści do leczenia
wysypki pieluszkowej, Ziołowe maści na rany na skórze dla zwierząt
domowych, Kremy do trądziku [preparaty farmaceutyczne], Kremy
farmaceutyczne, Kremy dla dzieci [lecznicze], Kremy lecznicze, Kremy lecznicze do pielęgnacji stóp, Lecznicze kremy do stóp, Lecznicze
kremy do stosowania po wystawieniu na działanie promieni słonecznych, Lecznicze kremy do ust, Uniwersalne lecznicze kremy z antybiotykiem, Kremy przeciw swędzeniu, Kremy do użytku dermatologicznego, Kremy na odciski i nagniotki, Kremy przeciwgrzybicze
do użytku medycznego, Żele antybakteryjne, Żele przeciwzapalne,
Żele do użytku dermatologicznego, Żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, Balsamy zawierające
substancje lecznicze, Lecznicze balsamy, Lecznicze balsamy do stóp,
Uniwersalne lecznicze balsamy przeciwbólowe, Balsamy do użytku
medycznego, Balsamy do celów farmaceutycznych, Balsamiczne
preparaty do celów medycznych, Aerozole chłodzące do celów medycznych, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na skórę, Spraye antyseptyczne w formie aerozolu do stosowania
na twardych powierzchniach.

(111) 352493
(220) 2021 12 11
(210) 537591
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) POPOWSKI JAN ERIDERS, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ERIDERS
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Lądowe pojazdy i środki
transportu, Elektryczne wózki inwalidzkie, Pojazdy dla osób niepełnosprawnych fizycznie i osób z upośledzeniem ruchowym, Napędzane elektrycznie wózki inwalidzkie umożliwiające pozycję stojącą,
Wózki dla inwalidów, Wózki inwalidzkie napędzane elektrycznie,
Wózki dla niepełnosprawnych, Wózki dla osób niepełnosprawnych,
Skutery inwalidzkie, Pojazdy do poruszania się, Deskorolki elektryczne, Czterokołowce, Elektryczne rowery składane, Elektryczne skutery
jednokołowe, Elektryczne wózki jezdniowe, Elektrycznie napędzane
wózki, Hulajnogi (pojazdy), Minirowery, Monocykle elektryczne, Pojazdy do podróżowania drogą lądową, Pojazdy do użytku na lądzie,
Pojazdy dwukołowe, Pojazdy lądowe, Pojazdy lądowe z napędem
elektrycznym, Rowery elektryczne, Rowery składane, Samobalansujące jednokołowe skutery elektryczne, Samobalansujące skutery elektryczne, Samobalansujące się rowery jednokołowe, Skutery
z napędem elektrycznym, Urządzenia do poruszania się po lądzie,
Wózki o różnym przeznaczeniu, Wózki towarowe i bagażowe, Pojazdy, Pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną
lub kolejową, Pojazdy elektryczne, Pojazdy napędzane elektrycznie,
35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, Pośrednictwo w zakresie
reklamy, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich,
Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez reportaże reklamowe, Promowanie towarów i usług osób trzecich za po-
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średnictwem reklam na stronach internetowych, Promocja, reklama
i marketing stron internetowych on-line, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Produkcja nagrań
wideo w celach marketingowych, Produkcja promocyjnych kaset
wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych
sprzedawców, Reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając
klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców,
Reklamy online, Usługi promocyjne i reklamowe, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Usługi
reklamowe, promocyjne i marketingowe, 37 Doradztwo dotyczące
naprawy pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, Instalowanie części do pojazdów, Instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Konserwacja pojazdów, Konserwacja pojazdów mechanicznych, Konserwacja, serwis
i naprawa pojazdów, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem
naprawy, Kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem konserwacji,
Malowanie pojazdów, Montaż [instalowanie] akcesoriów do pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów, Naprawa i konserwacja pojazdów lądowych, Naprawa i konserwacja pojazdów transportu publicznego, Naprawa i konserwacja pojazdów elektrycznych,
Naprawa kół, Naprawa lub konserwacja dwukołowych pojazdów
silnikowych, Naprawa rowerów, Naprawa układów hamulcowych
do pojazdów, Odnawianie pojazdów, Organizowanie naprawy pojazdów, Regulacja [tuning] pojazdów, Udzielanie informacji związanych
z naprawą pojazdów lądowych, Udzielanie informacji związanych
z naprawą rowerów, Usługi doładowywania pojazdów elektrycznych, Usługi informacyjne i doradcze związane z naprawą pojazdów,
Usługi warsztatów naprawy pojazdów, Usługi warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów, Wymiana amortyzatorów, Wyważanie
kół, Wyważanie opon, 42 Udostępnianie online oprogramowania
nie do pobrania, Tworzenie i utrzymywanie witryn internetowych,
Usługi informacyjne i doradcze dotyczące oprogramowania komputerowego.

(540) NTCE
(510), (511) 1 Chemikalia do uzdatniania wody, Środki do uzdatniania wody, Preparaty do uzdatniania wody, Produkty chemiczne
do uzdatniania wody, Składniki chemiczne do uzdatniania wody,
Bakterie do uzdatniania wody, Chemikalia do stosowania w procesach uzdatniania wody, Środki chemiczne do oczyszczania wody stosowane w basenach, Chemikalia do użytku w basenach, Bezchlorowe
mieszaniny utleniające do basenów, Chlor do basenów kąpielowych,
Preparaty chemiczne przeznaczone do oczyszczania wody w basenach pływackich, Preparaty chemiczne do testowania wody w basenach pływackich, Środki chemiczne do uzdatniania wody do użytku w basenach i wannach z hydromasażem, Produkty chemiczne
do oczyszczania wody w basenach SPA (z możliwością pływania),
Zmiękczacze wody [preparaty], Preparaty od oczyszczania wody,
Odczynniki do testowania wody, Substancje do zmiękczania wody,
Preparaty do zmiękczania wody, Substancje chemiczne do oczyszczania wody, Preparaty chemiczne do oczyszczania wody, Środki
chemiczne do oczyszczania wody, Chemikalia do celów oczyszczania wody, Dodatki chemiczne do dezynfekcji wody, Środki chemiczne do badania wody, Zmiękczanie wody [Środki do-], Produkty
do odwapniania wody, Uzdatnianie wody [Preparaty chemiczne do-],
Sól przemysłowa do oczyszczania wody, Preparaty do biologicznego
oczyszczania wody, Preparaty chemiczne do użytku przy zmiękczaniu wody, Substancje chemiczne stosowane w oczyszczaniu wody,
Minerały od uzdatniania wody do stosowania w basenach i spa, 11
Fontanny wodne, Fontanny, Dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, Ozdobne fontanny, Zbiorniki na wodę, Spa
[baseny podgrzewane], Baseny termalne, 37 Konserwacja basenów,
Budowa basenów, Nakładanie powłok na baseny pływackie, Budowa saun, Montaż instalacji do zmiękczania wody, Naprawa instalacji
do zaopatrzenia w wodę, Konserwacja instalacji do zaopatrywania
w wodę, Budowa instalacji wodociągowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Naprawa urządzeń do wytwarzania pary, Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, Naprawa lub konserwacja urządzeń
do oczyszczania wody, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Budowa obiektów wypoczynkowych, Budowa obiektów
do celów rekreacyjnych, Budowa instalacji wykorzystujących energię
geotermiczną, Czyszczenie basenów.

(111) 352494
(220) 2021 12 14
(210) 537675
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 27
(732) JARZEMBOWSKA-WRÓBLEWICZ MAGDALENA SZALEJÓWKAUSŁUGI NOCLEGOWE, Szalejów Dolny (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Szalejówka
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie
czasowego wynajmu powierzchni biurowej, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego.

(111) 352497
(220) 2021 11 09
(210) 536254
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) HYLA KRYSTYNA PRODUCENT MEBLI WH PLUS, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOSPOSIA NA TELEFON
(540)

(111) 352495
(220) 2021 12 15
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 27
(732) MS STANDARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS Standard
(540)

(210) 537741

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn.
(111) 352496
(220) 2021 11 09
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) OWCARZ ANDRZEJ NTCE, Żory (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 536260

(591) czarny, szary, brązowy, beżowy, żółty, biały
(531) 02.03.11, 11.07.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z artykułami i preparatami do czyszczenia, mycia, sprzątania, dezynfekcji, polerowania, pastowania, 37 Usługi sprzątania, Usługi
czyszczenia w zakresie sprzątania biur, Usługi czyszczenia w zakresie
sprzątania gospodarstwa domowego, Czyszczenia tapicerki, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi czyszczenia biur, Udzielanie
informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, Wypożyczanie
maszyn, sprzętu i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, Usługi dezynfekcji, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie po-
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wierzchni ścian, Polerowanie i nadawanie połysku, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie nieruchomości, Usługi
w zakresie powlekania podłóg, Usuwanie plam, Wywóz odpadów
[czyszczenie], Polerowanie podłóg, Konserwacja i naprawa podłóg,
Mycie okien, Czyszczenie powierzchni handlowych, Czyszczenie
wewnętrznych powierzchni budynków, Sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, Czyszczenie pomieszczeń domowych,
Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Czyszczenie mebli, Czyszczenie
dywanów i chodników, Czyszczenie budynków, Usuwanie odpadów
[usługi czyszczenia], Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz,
Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów
wytworzonych z tych materiałów, Mycie, Sprzątanie domów, Sprzątanie hoteli, Sprzątanie terenów publicznych, Usługi sprzątania toalet, Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, Usługi porządkowania domów [sprzątanie], Sprzątanie obiektów przed imprezami
i po imprezach.

(111) 352498
(220) 2021 11 18
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) OWCARZ ANDRZEJ NTCE, Żory (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NTCE
(540)
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(540) (znak słowny)
(540) LEGENDARNY ZAKAPIOR
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje bezalkoholowe.
(111) 352500
(220) 2021 10 06
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 29
(732) ZIEMBIŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GOSPODARSTWO ROLNE Ziembińscy
(540)

(210) 534865

(210) 536624

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.13, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Chemikalia do uzdatniania wody, Środki do uzdatniania wody, Preparaty do uzdatniania wody, Produkty chemiczne
do uzdatniania wody, Składniki chemiczne do uzdatniania wody,
Bakterie do uzdatniania wody, Chemikalia do stosowania w procesach uzdatniania wody, Środki chemiczne do oczyszczania wody
stosowane w basenach, Chemikalia do użytku w basenach, Bezchlorowe mieszaniny utleniające do basenów, Chlor do basenów
kąpielowych, Preparaty chemiczne przeznaczone do oczyszczania
wody w basenach pływackich, Preparaty chemiczne do testowania
wody w basenach pływackich, Środki chemiczne do uzdatniania
wody do użytku w basenach i wannach z hydromasażem, Produkty
chemiczne do oczyszczania wody w basenach SPA (z możliwością
pływania), Zmiękczacze wody [preparaty], Preparaty od oczyszczania wody, Odczynniki do testowania wody, Substancje do zmiękczania wody, Preparaty do zmiękczania wody, Substancje chemiczne do oczyszczania wody, Preparaty chemiczne do oczyszczania
wody, Środki chemiczne do oczyszczania wody, Chemikalia do celów
oczyszczania wody, Dodatki chemiczne do dezynfekcji wody, Środki
chemiczne do badania wody, Środki do zmiękczania wody, Produkty
do odwapniania wody, Preparaty chemiczne do uzdatniania wody,
Sól przemysłowa do oczyszczania wody, Preparaty do biologicznego
oczyszczania wody, Preparaty chemiczne do użytku przy zmiękczaniu wody, Substancje chemiczne stosowane w oczyszczaniu wody,
Minerały od uzdatniania wody do stosowania w basenach i spa, 11
Fontanny wodne, Fontanny, Dekoracyjne fontanny, systemy do nawadniania i irygacji, Ozdobne fontanny, Zbiorniki na wodę, Spa
[baseny podgrzewane], Baseny termalne, 37 Konserwacja basenów,
Budowa basenów, Nakładanie powłok na baseny pływackie, Budowa saun, Montaż instalacji do zmiękczania wody, Naprawa instalacji
do zaopatrzenia w wodę, Konserwacja instalacji do zaopatrywania
w wodę, Budowa instalacji wodociągowych, Instalacja urządzeń sanitarnych, Naprawa urządzeń do wytwarzania pary, Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, Naprawa lub konserwacja urządzeń
do oczyszczania wody, Usługi budowlane, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Budowa obiektów wypoczynkowych, Budowa obiektów
do celów rekreacyjnych, Budowa instalacji wykorzystujących energię
geotermiczną, Czyszczenie basenów.
(111) 352499
(220) 2021 11 09
(210) 536282
(151) 2022 03 23
(441) 2021 12 06
(732) PAŚCIAK KRZYSZTOF PERFEKT PLUS, Bachórz (PL)

(591) żółty, granatowy
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Masło, Twaróg, Ser twarogowy, Kefir [napój mleczny],
Jogurty, Desery jogurtowe, Napoje na bazie jogurtu, Śmietana, Bita
śmietana, Kwaśna śmietana, Śmietana kremówka do ubijania, Maślanka, Mleko, Zsiadłe mleko, Mleczne produkty, Napoje mleczne,
Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Sery topione, Serwatka.
(111) 352501
(220) 2018 03 13
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) Sanistal A/S, Aalborg (DK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRIMAX
(540)

(210) 534936

(591) biały, pomarańczowy, turkusowy
(531) 24.15.21, 26.04.04, 26.03.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Metale nieszlachetne i ich stopy, Materiały metalowe
do celów budowlanych i konstrukcyjnych, Przenośne obiekty budowlane z metalu, Nieelektryczne kable i przewody drutowe z metali Nieszlachetnych, Drobne wyroby metalowe, Pojemniki metalowe
do przechowywania i transportu, Sejfy, Śruby, kołki, kątowniki i bolce, wszystkie wykonane z metali nieszlachetnych lub ich stopów,
Metalowe klamry i pasy do przenoszenia ładunków, 7 Narzędzia
elektryczne, Części do elektronarzędzi, w tym wiertła, ostrza, tarcze tnące, Przy czym żaden z wyżej wymienionych towarów nie jest
przeznaczony do wykorzystywania w odniesieniu do przechowywania lub przygotowywania żywności, Żaden z wyżej wymienionych
towarów nie jest przeznaczony do wydobywania, magazynowania
lub transportu gazu i żaden z wyżej wymienionych towarów nie jest
napędzany gazem, 8 Narzędzia i przyrządy obsługiwane ręcznie,
Sztućce, Wyciskacze do mas uszczelniających, pistolety do wyciskania pianki budowlanej, piły do metalu, wiertła i bity, zestawy wierteł i bitów, uchwyty do wierteł i bitów, wszystkie wyżej wymienione
towary będące narzędziami ręcznymi, Żaden z wyżej wymienionych
towarów nie jest wykorzystywany w zakresie pielęgnacji roślin, 9
Urządzenia i przyrządy wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, testujące, kontrolne, do wykrywania, ratowania życia i do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, regulowania lub sterowania energią elektryczną, Miary (przyrządy pomiarowe), Taśmy miernicze,
Sprzęt ochronny i sprzęt bezpieczeństwa, w tym rękawice robocze
i ochronne zabezpieczające przed wypadkami, rękawice robocze
i ochronne zabezpieczające przed odmrożeniem, wysoką temperaturą, niebezpiecznymi cieczami, maski przeciwpyłowe, gogle, Kable
i przewody energetyczne, kable i przewody energetyczne nawinięte
na bębny, w tym z wbudowanymi gniazdami elektrycznymi, Baterie,
Żaden z wyżej wymienionych towarów nie jest przeznaczony do wy-
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dobywania, magazynowania lub transportu gazu i żaden z wyżej
wymienionych towarów nie jest napędzany gazem, 10 Urządzenia
do ochrony słuchu, ochronniki słuchu nie posiadające możliwości
odtwarzania lub przekazywania dźwięku, zatyczki do uszu, 11 Urządzenia do oświetlania, wytwarzania pary, suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wodę i do celów sanitarnych, Lampy robocze, latarki,
reflektory, Elektryczne termowentylatory, Żaden z wyżej wymienionych towarów nie jest przeznaczony do wykorzystywania w związku
z przechowywaniem lub przygotowywaniem żywności, Żaden z wyżej wymienionych towarów nie jest przeznaczony do wydobycia,
magazynowania lub transportu gazu i żaden z wyżej wymienionych
towarów nie jest napędzany gazem, 16 Papier i tektura, Materiały
drukowane, Kleje do artykułów papierniczych lub do użytku domowego, Materiały do rysowania, Pędzle malarskie, Arkusze, folie
i torby z tworzyw sztucznych do zawijania i pakowania, Klej do majsterkowania, Ołówki stolarskie, 17 Szczeliwa, materiały wypełniające
[zatykające] i izolacyjne, Elastyczne rury, rurki i węże niemetalowe,
Uszczelki, uszczelniacze i wypełniacze, w tym fugi silikonowe, Pianka wykorzystywana do uszczelniania i wyściełania, Pianka dźwiękochłonna, Pianka amortyzująca, Taśmy izolacyjne do drzwi i okien,
19 Materiały budowlane (niemetalowe), Sztywne rury niemetalowe
wykorzystywane w budownictwie, Asfalt, smoła, dziegieć i bitum,
Przenośne obiekty budowlane niemetalowe, Niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Mieszanki cementowe,
Materiały do wypełniania pęknięć, pustych przestrzeni, ubytków
i uszkodzeń na powierzchniach budowlanych lub w drewnie, Wypełniacze do spoin wykorzystywane w celach budowlanych, Substancje
kotwiące wykorzystywane w celach budowlanych, Wypełniacze rozprężne do celów budowlanych, Spoiwa do płytek, Tynk [na ściany].

(111) 352502
(220) 2021 06 09
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) TOTAL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) totalfitness
(540)

(210) 529982

(591) pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Fitness kluby, Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], Usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Sport i fitness,
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Prowadzenie zajęć fitness, Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], Udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, Udostępnianie informacji
dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line, Usługi
sportowe, Zajęcia sportowe, Usługi siłowni, Usługi trenerskie, Usługi
trenerskie w zakresie sportu, Obsługa obiektów sportowych, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Edukacja sportowa,
Udzielanie informacji związanych ze sportem, Usługi rekreacyjne, Zajęcia rekreacyjne, Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji.
(111) 352503
(220) 2018 06 04
(210) 486633
(151) 2022 03 31
(441) 2018 08 13
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ENERGA
(510), (511) 12 mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się, mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się zasilane elektrycznie.
(111) 352504
(220) 2019 04 03
(151) 2022 04 12
(441) 2019 06 24
(732) SBU PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puszczykowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SBU

(210) 498176
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(540)

(591) szary, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi developerskie: w szczególności tworzenie,
pozyskiwanie kapitałów, pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, usługi w zakresie doradztwa
w zarządzaniu nieruchomościami, sprzedaży domów oraz lokali
mieszkalnych i użytkowych, usługi w zakresie pozyskiwania nieruchomości przeznaczonych do najmu, oraz ich sprzedaży, użyczenia,
pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami,
usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w kupnie-sprzedaży nieruchomości,
wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż domów, lokali użytkowych i mieszkalnych,
usługi w zakresie finansowania inwestycji, usługi wynajmowania
obiektów handlowych, biurowych oraz usługowych, wynajmowanie
powierzchni użytkowych w centrach handlowo-rozrywkowych, administrowanie tymi centrami oraz pobieranie czynszu, usługi wynajmu budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, usługi w zakresie
wyceny powierzchni użytkowej w centrach handlowo-usługowo-rozrywkowych, doradztwo inwestycyjne, wycena nieruchomości,
leasing nieruchomości, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, 37
usługi ogólnobudowlane i remontowo-budowlane oraz instalacyjne
w zakresie: instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, instalacji przeciwpożarowych, instalacji systemów odgromowych, usługi w zakresie wznoszenia różnorodnych obiektów budowlanych, usługi wykonywania specjalistycznych robót budowlanych,
wykonywania robót wykończeniowych oraz instalacji budowlanych,
przygotowania terenu pod inwestycję, podział gruntu, usługowe
sprzątanie obiektów, usługi realizacji i nadzoru w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży, wynajmu lub użyczenia.
(111) 352505
(220) 2019 12 02
(210) 507477
(151) 2022 04 21
(441) 2020 06 08
(732) CHL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
CHL KONWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL);
CHL CASH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHL
(540)

(591) pomarańczowy
(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.13.25, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 6 metalowe kasy pancerne (kasetki na pieniądze), metalowe kasy pancerne (sejfy), pojemniki metalowe do przechowywania
i transportu towarów, 9 maszyny liczące i sortujące monety, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, bankomaty, 36 usługi
związane z bankomatami [ATM], usługi depozytów sejfowych, wynajem maszyn liczących banknoty i monety, przetwarzanie gotówki,
39 chroniony transport przedmiotów wartościowych, uzupełnianie
banknotów w bankomatach, 42 klasyfikowanie monet, potwierdzanie autentyczności banknotów, 45 usługi w zakresie zapewniania
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. 		
(551) wspólny znak towarowy
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(111) 352506
(220) 2020 02 21
(210) 510487
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) FUNDACJA FRACTAL, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Arena Krajobrazu
(510), (511) 41 organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, imprezy kulturalne, organizacja imprez rozrywkowych, planowanie
specjalnych imprez, prowadzenie imprez rozrywkowych, prowadzenie imprez kulturalnych, organizowanie imprez rekreacyjnych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty w celach edukacyjnych.
(111) 352507
(220) 2020 08 01
(210) 516664
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) PARKANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Targowisko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) artiss
(510), (511) 11 aparatura do podgrzewania powietrza, bojlery do instalacji grzewczych, domowe kominki gazowe, dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, dyfuzory powietrza, dystrybutory powietrza, dysze regulujące [części kominków], elektryczne klimatyzatory,
elektryczne promiennikowe urządzenia grzewcze, filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji], filtry
do użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry do wyciągów spalin
[części instalacji domowych lub przemysłowych], gazowe instalacje
do ogrzewania pomieszczeń, gazowe urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, induktory powietrza [wentylacja], grzejniki segmentowe,
instalacje do kontrolowania przepływu gazów, instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje grzewcze do powietrza, instalacje
wentylacyjne, konwektory [grzejniki], kotły do instalacji grzewczych,
ogrzewacze do pomieszczeń, ogrzewacze powietrza, podgrzewacze
powietrza, promiennikowe ogrzewacze do pomieszczeń, połączone
urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, przepustnice ciągu hamujące
rozprzestrzenianie się gazów, regulatory ciągu hamujące rozprzestrzenianie się wyziewów, regulatory ciągu zapobiegające rozprzestrzenianiu się gazów, rozpraszacze ciepła do urządzeń do ogrzewania, urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania,
urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza, urządzenia do ogrzewania powietrznego, urządzenia grzewcze do pomieszczeń, wentylatory do systemów wentylacji, akcesoria z szamoty do kominków,
grille gazowe, grille elektryczne do użytku na wolnym powietrzu,
grill, grille węglowe do celów domowych, opiekacze do mięs, pręty
do rożna, rożna elektryczne do użytku w grillowaniu, ruszty do grilli, urządzenia do grillowania, kominki domowe, 35 publikowanie
materiałów reklamowych online, reklama biznesowych stron internetowych, reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci
komunikacyjnej, reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamowanie kominków domowych i grilli za pośrednictwem
Internetu, reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych
sprzedawców, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, usługi reklamowe i promocyjne
w zakresie sprzedaży sprzętu do ogrzewania i grillowania, usługi
reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, wprowadzanie na rynek nowych produktów, zestawianie reklam w celu
wykorzystania ich na stronach internetowych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, 38 łączność poprzez
sieci komputerowe i dostęp do Internetu, cyfrowa transmisja danych
za pośrednictwem Internetu, elektroniczna transmisja i retransmisja
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, przekazywanie
informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie tekstu
za pomocą ekranu telewizyjnego, przesyłanie treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, przesyłanie zakodowanych wiadomości i obrazów, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), telematyczna
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komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, telematyczna transmisja danych i przekaz plików, transfer cyfrowy danych,
transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem przenośnych urządzeń teleinformatycznych, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji z baz danych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych z uwzględnieniem
internetu, transmisja krótkich wiadomości [sms], obrazów, mowy,
dźwięku, muzyki i komunikatów tekstowych pomiędzy mobilnymi
urządzeniami telekomunikacyjnymi, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych.

(111) 352508
(220) 2020 09 09
(210) 518044
(151) 2022 04 20
(441) 2021 12 20
(732) XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blue Dolphin ORYGINALNA TAŚMA washi 60-DNI ŁATWE
USUWANIE BLOKER CHRONI PRZED PODCIEKANIEM IDEALNA
LINIA MALOWANIA
(540)

(591) czarny, biały, czerwony, żółty, szary
(531) 03.09.04, 24.15.01, 26.01.15, 26.13.25, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 16 Taśmy klejące, taśmy papierowe, taśmy przylepne, taśmy samoprzylepne, wszystkie do użytku domowego i biurowego,
Taśmy przylepne do malowania dekoracyjnego do użytku domowego i biurowego, 17 Taśmy klejące opakowaniowe, Taśmy klejące
wodoodporne, Taśmy zabezpieczające, Taśmy łączeniowe, Taśmy samoprzylepne przeznaczone do oklejania, Taśmy do zabezpieczenia
powierzchni, Taśmy do maskowania, Taśmy do uszczelniania, Taśmy
do izolacji, Taśmy dwustronne klejące, Taśmy przylepne do prac budowlanych, Taśmy pakowe, Taśmy samoprzylepne do celów technicznych, Taśmy przylepne do użytku w przemyśle.
(111) 352509
(220) 2020 09 09
(210) 518046
(151) 2022 04 20
(441) 2021 12 20
(732) XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Blue Dolphin WASHI ULTRA-PREMIUM PAINTER’S TAPE
(540)

(591) czarny, żółty
(531) 03.09.04, 01.15.24, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 Taśmy klejące, taśmy papierowe, taśmy przylepne, taśmy samoprzylepne, wszystkie do użytku domowego i biurowego,
Taśmy przylepne do malowania dekoracyjnego do użytku domowego i biurowego, 17 Taśmy klejące opakowaniowe, Taśmy klejące
wodoodporne, Taśmy zabezpieczające, Taśmy łączeniowe, Taśmy sa-
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moprzylepne przeznaczone do oklejania, Taśmy do zabezpieczenia
powierzchni, Taśmy do maskowania, Taśmy do uszczelniania, Taśmy
do izolacji, Taśmy dwustronne klejące, Taśmy przylepne do prac budowlanych, Taśmy pakowe, Taśmy samoprzylepne do celów technicznych, Taśmy przylepne do użytku w przemyśle.

(111) 352510
(220) 2021 03 10
(210) 525880
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Miedzianka
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo rzemieślnicze,
Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe, Piwo pełne
jasne, Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Czarne piwo, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Korzenne piwa, Piwa smakowe, Napoje
na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Porter, Stout, Indyjskie piwa jasne ale, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Shandy
jako napój składający się z piwa i lemoniady, Mineralizowane piwa,
Drinki na bazie piwa, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw
słodowych, piw bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak, czarnych piw, piw o smaku kawy, piw jasnych
typu ale, korzennych piw, piw smakowych, napojów na bazie piwa,
piw o małej zawartości alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw
jasnych ale, napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako
napoju składającego się z piwa i lemoniady, mineralizowanych piw,
drinków na bazie piwa, 40 Usługi browarnicze, Warzenie piwa, 43
Usługi hotelowe, Udostępnianie miejsc noclegowych, Zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Bary, Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Hotelowe usługi kateringowe,
Organizowanie posiłków w hotelach, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości,
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Restauracje dla turystów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi kawiarni, Restauracje oferujące dania na wynos,
Restauracje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi barów
i restauracji, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Serwowanie napojów w małych browarniach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach.
(111) 352511
(220) 2021 03 10
(210) 525883
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) KĄDZIELA JAROSŁAW FOLIOWO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browar Miedzianka
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo rzemieślnicze,
Piwo pszeniczne, Piwo słodowe, Piwo bezalkoholowe, Piwo pełne
jasne, Piwo typu saison, Piwo typu koźlak, Czarne piwo, Piwo o smaku kawy, Piwo jasne typu ale, Korzenne piwa, Piwa smakowe, Napoje
na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Porter, Stout, Indyjskie piwa jasne ale, Napoje bezalkoholowe o smaku piwa, Shandy
jako napój składający się z piwa i lemoniady, Mineralizowane piwa,
Drinki na bazie piwa, 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa piw i produktów piwowarskich, piw rzemieślniczych, piw pszenicznych, piw
słodowych, piw bezalkoholowych, piw pełnych jasnych, piw typu saison, piw typu koźlak, czarnych piw, piw o smaku kawy, piw jasnych
typu ale, korzennych piw, piw smakowych, napojów na bazie piwa,
piw o małej zawartości alkoholu, porterów, stoutów, indyjskich piw
jasnych ale, napojów bezalkoholowych o smaku piwa, shandy jako
napoju składającego się z piwa i lemoniady, mineralizowanych piw,
drinków na bazie piwa, 40 Usługi browarnicze, Warzenie piwa, 43
Usługi hotelowe, Udostępnianie miejsc noclegowych, Zapewnianie
żywności i napojów w restauracjach, Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi w zakresie pubów, Serwowa-
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nie napojów w pubach z browarem, Bary, Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Hotelowe usługi kateringowe,
Organizowanie posiłków w hotelach, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości,
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie
posiłków i napojów, Restauracje dla turystów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi kawiarni, Restauracje oferujące dania na wynos,
Restauracje samoobsługowe, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, Udzielanie informacji dotyczących restauracji, Udzielanie informacji w zakresie barów, Udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, Usługi barów
i restauracji, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Serwowanie napojów w małych browarniach, Oferowanie żywności i napojów w bistrach.

(111) 352512
(220) 2021 05 13
(210) 528928
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) TRENERINDYWIDUALNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TI HEALTH CLUB
(540)

(591) biały, czarny, niebieski
(531) 21.03.13, 21.03.25, 02.01.08, 26.04.05, 26.04.14, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi fitness klubów.
(111) 352513
(220) 2021 05 13
(210) 528930
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 06
(732) TRENERINDYWIDUALNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TI HEALTH CLUB POZDRO
(510), (511) 41 usługi fitness klubów.
(111) 352514
(220) 2021 06 08
(210) 529972
(151) 2022 01 27
(441) 2021 09 06
(732) ANIMAL ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ANIMAL ISLAND
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne stosowane do produkcji karm zwierzęcych, Mieszanki produktów chemicznych i mikroorganizmów
do zwiększania wartości odżywczej karm dla zwierząt [inne niż
do użytku weterynaryjnego], 21 Elektroniczne dozowniki pokarmu
dla zwierząt domowych, Kuwety dla zwierząt domowych, Elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych, Szczotki do zębów
dla zwierząt domowych, Szczotki dla zwierząt domowych, Szczotki
do oporządzania koni, Grzebienie dla zwierząt, Klatki dla zwierząt
domowych, Miski dla zwierząt domowych, Podajniki karmy dla małych zwierząt, Pojemniki na nieczystości dla zwierząt domowych, Pojemniki na żywność dla zwierząt domowych, Rękawice do pielęgnacji zwierząt, Szufelki do sprzątania odchodów zwierząt domowych,
Terraria domowe dla zwierząt, 29 Podroby mięsne, Przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączko-
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wych), Nabiał i substytuty nabiału, Jaja ptasie i produkty z jaj, Oleje
i tłuszcze, Oliwa z oliwek ryby, owoce morza i mięczaki, Zupy i wywary, ekstrakty mięsne, Mięso i wędliny, Buliony, Przekąski na bazie
ziemniaków, Przekąski na bazie warzyw, Przekąski na bazie mięsa,
Przekąski na bazie owoców, Przekąski na bazie orzechów, Przekąski
na bazie soi, Przekąski na bazie tofu, Desery mleczne, Desery owocowe, Desery jogurtowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, Chipsy owocowe, Chipsy warzywne, 31 Karmy i pasze
dla zwierząt, Artykuły spożywcze dla zwierząt, Napoje dla zwierząt,
Produkty uboczne w procesie przeróbki ziarna zbóż na pasze dla
zwierząt, Ściółka dla zwierząt, Płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, Przynęta, niesztuczna, Świeże owoce, orzechy,
warzywa i zioła, Świeże grzyby, rośliny i kwiaty, Nasiona, cebulki i rozsady do hodowli roślin, Słód i zboża nieprzetworzone, Darń naturalna, Drzewa, Odpadki roślinne jako surowiec, 35 Usługi handlu detalicznego oraz hurtowego w odniesieniu do produktów dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży następujących towarów: karmy i pasze
dla zwierząt, artykuły spożywcze dla zwierząt, napoje dla zwierząt,
produkty uboczne w procesie przeróbki ziarna zbóż na pasze dla
zwierząt, ściółka dla zwierząt, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, przynęta niesztuczna, świeże owoce i orzechy
oraz warzywa i zioła, świeże grzyby oraz rośliny i kwiaty, nasiona,
cebulki i rozsady do hodowli roślin, słód i zboża nieprzetworzone,
darń naturalna, drzewa, odpadki roślinne jako surowiec, elektroniczne dozowniki pokarmu dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt
domowych, elektryczne szczotki do pielęgnacji zwierząt domowych,
szczotki do zębów dla zwierząt domowych, szczotki dla zwierząt
domowych, szczotki do oporządzania koni, grzebienie dla zwierząt, klatki dla zwierząt domowych, miski dla zwierząt domowych,
podajniki karmy dla małych zwierząt, pojemniki na nieczystości dla
zwierząt domowych, pojemniki na żywność dla zwierząt domowych,
rękawice do pielęgnacji zwierząt, szufelki do sprzątania odchodów
zwierząt domowych, terraria domowe dla zwierząt, podroby mięsne, przetworzone owoce oraz warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), nabiał i substytuty nabiału, jaja ptasie
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, ryby, owoce morza
i mięczaki, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, mięso i wędliny, buliony,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie tofu, desery mleczne,
desery owocowe, desery jogurtowe, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, chipsy owocowe, chipsy warzywne, Usługi
sprzedaży następujących towarów: dodatki chemiczne stosowane
do produkcji karm zwierzęcych, mieszanki produktów chemicznych
i mikroorganizmów do zwiększania wartości odżywczej karm dla
zwierząt [inne niż do użytku weterynaryjnego], preparaty do pielęgnacji zwierząt, kosmetyki dla zwierząt, dezodoranty dla zwierząt,
aerozole pielęgnujące dla zwierząt, środki do czyszczenia klatek dla
zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, dodatki lecznicze do pożywienia zwierząt, pieluchy dla zwierząt, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, neutralizator zapachu zwierząt domowych, obroże
przeciwpasożytnicze dla zwierząt, preparaty do mycia zwierząt, preparaty farmaceutyczne dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, boksy
[konstrukcje] z metalu dla zwierząt, dzwonki dla zwierząt, metalowe
łańcuchy dla zwierząt, metalowe skrzynie do transportu zwierząt,
obrączki z metali nieszlachetnych do znakowania zwierząt domowych, tabliczki identyfikacyjne z metalu dla zwierząt, elektryczne
szlifierki do pazurów dla zwierząt, maszynki do strzyżenia dla zwierząt [ręcznie obsługiwane], przyrządy do strzyżenia zwierząt, ręczne
przybory higieniczne i do pielęgnacji urody dla zwierząt, elektroniczne urządzenia do identyfikacji zwierząt, kamizelki ratunkowe
dla zwierząt domowych, okulary słoneczne dla zwierząt domowych,
grzebienie przeciw wszom dla zwierząt domowych, odzież lecznicza dla zwierząt, siedzenia bezpieczeństwa dla zwierząt domowych
do użytku w pojazdach, wózki spacerowe dla zwierząt domowych,
wyroby jubilerskie dla zwierząt, Usługi sprzedaży następujących
towarów: jednorazowe pochłaniające podkładki dla zwierząt domowych, łopatki wykonane z kartonu do usuwania odchodów zwierząt
domowych, podkłady z tworzywa sztucznego do kuwet dla zwierząt
domowych, torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, getry dla zwierząt, obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt,
przykrycia i okrycia dla zwierząt, smycze dla zwierząt, uprzęże dla
zwierząt, wędzidła dla zwierząt, worki do karmienia zwierząt, wyroby
rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt domowych, opaski niemetalowe do identyfikacji
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ptaków, transportery dla zwierząt w formie pudeł, niemetalowe
skrzynie do transportu zwierząt, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, niemetalowe bramki zabezpieczające dla niemowląt oraz dzieci i zwierząt domowych, klatki dla zwierząt domowych,
kontenery dla zwierząt domowych, niemetalowe kosze do spania dla
zwierząt domowych, niemetalowe kosze do przewożenia zwierząt
domowych, meble dla zwierząt domowych, nadmuchiwane posłania
dla zwierząt domowych, niemetalowe skrzynie do transportu zwierząt, opaski niemetalowe do identyfikacji zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla zwierząt, skrzynki lęgowe dla zwierząt, tabliczki identyfikacyjne z tworzyw sztucznych dla
zwierząt, koce dla zwierząt, derki dla zwierząt, podkładki pod miskę
dla zwierząt domowych, gry oraz zabawki i przedmioty do zabawy
dla zwierząt, sprzęt sportowy dla zwierząt domowych, Zarządzanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Reklama, Organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz
reklamowych, Pokazy towarów, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.

(111) 352515
(220) 2021 06 17
(210) 530337
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) plus wybierz swoje wszystko
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia,
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania
wideo, Nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne,
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo,
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego,
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui
na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń
mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło
ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne
do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych,
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa
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do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma, Druki,
Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy,
Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Materiały
drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe,
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej,
Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji,
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych,
Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam,
Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego
w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii,
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne
przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie
informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej,
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej,
rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej,
rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej,
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary,
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży
usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii
elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii,
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci,
Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych,
Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
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Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia,
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich,
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi dotyczące działalności
centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego,
Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem
powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania,
Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie
prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności,
Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi
komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe,
Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji
satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi
nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna,
Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci
komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych,
Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami
elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie do-
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stępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów,
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych
polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie
infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport,
Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy,
Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie
środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie
w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi
związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem
śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa,
Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne
usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów
oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji
kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja
programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia
nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów
programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów,
Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji
elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania
komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego,
Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne
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dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie
projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie
technologii informatycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych,
Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting
treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji
oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia
portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych,
włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami
przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką
pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne
i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu
medycznego, opieka nad domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci
kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo
w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 352516
(220) 2021 06 17
(210) 530338
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) iplus wybierz swoje wszystko
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia,
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania
wideo, Nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne,
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo,
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów
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radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego,
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui
na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń
mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło
ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne
do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych,
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma, Druki,
Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy,
Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Materiały
drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe,
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej,
Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji,
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych,
Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam,
Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego
w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii,
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne
przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie
informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej,
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej,
rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej,
rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej,
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary,
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży
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usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii
elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii,
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci,
Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych,
Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia,
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich,
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi dotyczące działalności
centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego,
Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem
powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania,
Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie
prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności,
Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi
komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe,
Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji
satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi
nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna,
Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych
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sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci
komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych,
Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami
elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów,
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych
polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie
infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport,
Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy,
Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie
środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie
w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi
związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem
śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa,
Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne
usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów
oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji
kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja
programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia
nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów
programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów,
Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji
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elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza,
Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych,
Testowanie sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie
sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i odzyskiwania systemów informatycznych, Zarządzanie projektami
informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting
stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści
cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych
dla osób trzecich, Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie stron internetowych, Usługi prowadzenia portali
internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi
udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka
pielęgniarska, opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad
domem pod nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców
w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online,
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych
on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych,
opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne,
usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi
ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 352517
(220) 2021 06 17
(210) 530341
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) polsat box wybierz swoje wszystko
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia,
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektro-
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niczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania
wideo, Nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne,
routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze,
przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia
do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne,
dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych,
wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery
standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze
do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria
do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki
samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów,
szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów
urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze
ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów
urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje
drukowane, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów, Torby
z papieru, Torby z tektury, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia
administracyjnego, Prace biurowe, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi analizy i informacji biznesowej,
Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej,
Audyt działalności gospodarczej, Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi
reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
lub promocyjnych, Promocja towarów i usług, Usługi public relations,
Produkcja reklam, Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Wynajem
czasu reklamowego w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii, Organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja
danych i zarządzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych,
Elektroniczne przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem
danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich,
Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej,
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
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odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub
zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności:
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług, Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Pośrednictwo
w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania
energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej,
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania
i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji
energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych
z wywozem śmieci, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług
medycznych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług
opiekuńczych, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie stacji telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call center) świadczone
na rzecz osób trzecich, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe,
Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego, Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa
w zakresie leasingu, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania
nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa
nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37
Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych,
urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń
i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń
elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń
elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego,
urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych,
urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń
do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia
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agencji informacyjnych, Usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej,
Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomunikacyjne
bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi
nadawania bezprzewodowego, Usługi nadawania telewizji kablowej,
Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych,
Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci komputerowe, Usługi dostępu do Internetu,
Usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie
emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów
telewizyjnych, Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci
łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny,
Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki,
Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu,
Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami
elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu
telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty
elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów, Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci
komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji o położeniu
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych,
usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji
telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 39 Transport, Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy, Transport bagażu, Transport osób,
Usługi kurierskie, Wypożyczanie środków transportu, Pakowanie
i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie
przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną,
Dystrybucja i zaopatrywanie w wodę, Usługi zaopatrywania w parę
wodną i gorącą wodę, Usługi związane z odprowadzaniem ścieków,
Usługi związane z wywozem śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie,
Edukacja, Usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych,
Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych,
Działalność sportowa, Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw,
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie
elektroniczne, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie
książek, Wydawanie wykazów oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie
czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi
sprzedaży programów radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia
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telewizyjne, Studia nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów, Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów
telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane
on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe i techniczne usługi i badania oraz
ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe
i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa
w zakresie oprogramowania jako usługi [SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria
oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania komputerowego,
Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego, Wypożyczanie
oprogramowania
komputerowego,
Udostępnianie
oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie
sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi
zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych, Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online
na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich,
Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody, udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji
za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska,
opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki
nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi świadczone przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie
jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie,
usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista, wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji
pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług.
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(540) (znak słowny)
(540) ipolsat wybierz swoje wszystko
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
Płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, Programy komputerowe, Urządzenia do gaszenia ognia,
Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie komputerowe, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania cyfrowe, Nagrania audio, Nagrania
wideo, Nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale
telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale
POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych
płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne,
modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo,
urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów
telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów
radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego,
wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory
cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui
na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń
mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło
ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne
do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych,
ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa
do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 16 Publikacje drukowane, Gazety, Czasopisma, Druki,
Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy,
Fotografie, Notesy, Pióra, Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, Torby z papieru, Torby z tektury, Materiały
drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Usługi wsparcia administracyjnego, Prace biurowe,
Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
analizy i informacji biznesowej, Badania rynkowe, Analizy gospodarcze, Administrowanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Planowanie działalności gospodarczej, Organizacja działalności gospodarczej, Audyt działalności gospodarczej,
Informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji,
Agencje informacji handlowej, Organizacja wystaw handlowych, Organizacja targów handlowych, Usługi reklamowe, Usługi agencji reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi promocyjne, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych,
Promocja towarów i usług, Usługi public relations, Produkcja reklam,
Dystrybucja materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, Publikowanie tekstów reklamowych, Wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, Wynajem czasu reklamowego
w środkach przekazu, Reklamy korespondencyjne, Sondaże opinii,
Organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarzą-
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dzanie nimi, Komputerowe przetwarzanie danych, Elektroniczne
przetwarzanie danych, Zarządzanie przetwarzaniem danych, Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Rozpowszechnianie
informacji gospodarczych, Rozpowszechnianie informacji biznesowych, Rozpowszechnianie informacji handlowych, Wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Usługi sprzedaży
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej,
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż detaliczna towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Sprzedaż hurtowa towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, Zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, Usługa polegająca na prezentacji ofert usług,
Sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, Doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii,
w tym energii elektrycznej i cieplnej, Zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci,
Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych,
Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, Pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia,
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich,
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, Zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
telewizyjnych, doradztwo podatkowe, usługi dotyczące działalności
centrów telefonicznych (call center) świadczone na rzecz osób trzecich, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
uprzednio wymienionych usług, 36 Usługi ubezpieczeniowe, Usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa w zakresie usług finansowych, Doradztwo ekonomiczno-finansowe, Usługi płatnicze, Usługi maklerskie, Obrót papierami wartościowymi, Usługi bankowe, Usługi pośrednictwa bankowego,
Usługi leasingowe, Leasing finansowy, Usługi pośrednictwa w zakresie leasingu, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem
powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Dzierżawa nieruchomości, Finansowanie inwestycji, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,

Nr 27/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

37 Usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Usługi naprawcze dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych,
urządzeń elektrycznych, sprzętu komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń
do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania,
Usługi konserwacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów, w szczególności urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu
komputerowego, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania danych, urządzeń do transmisji danych, urządzeń sieciowych, urządzeń do nadawania, Instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, Usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi
w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, Usługi w zakresie
prowadzenia agencji prasowych, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności,
Zbieranie i przesyłanie informacji, Usługi telekomunikacyjne, Usługi
komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe,
Usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, Usługi telekomunikacji
satelitarnej, Usługi komunikacji radiowej, Usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, Usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, Usługi łączności poprzez terminale komputerowe, Usługi nadawania bezprzewodowego, Usługi
nadawania telewizji kablowej, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna,
Transmisja wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, Usługi transmisyjne, Łączność poprzez sieci
komputerowe, Usługi dostępu do Internetu, Usługi dostępu do sieci
komunikacji elektronicznej, Usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, Bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych,
Nadawanie programów telewizyjnych, Nadawanie audio, wideo
i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Przekaz satelitarny, Nadawanie i transmisja programów radiowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, Nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, Nadawanie informacji za pośrednictwem radia, Nadawanie
informacji za pośrednictwem satelity, Nadawanie muzyki, Nadawanie programów przez satelitę, Nadawanie programów telewizji kablowej, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Nadawanie telewizji kablowej, Nadawanie wiadomości [środkami
elektronicznymi], Usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego
do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, Agencje informacyjne, Przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, Usługi poczty elektronicznej, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, Usługi teletechniczne, Usługi teleinformatyczne, Wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, Wypożyczanie telefonów,
Wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, Dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych
polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie
infrastruktury technicznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 39 Transport,
Transport samochodowy, Transport morski, Transport lotniczy,
Transport bagażu, Transport osób, Usługi kurierskie, Wypożyczanie
środków transportu, Pakowanie i składowanie towarów, Organizowanie podróży, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii,
w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię,
w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja i zaopatrywanie
w wodę, Usługi zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, Usługi
związane z odprowadzaniem ścieków, Usługi związane z wywozem
śmieci, Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, Pośrednictwo w zakresie ww. usług, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, Kształcenie, Edukacja, Usługi edukacyjne
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świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, Rozrywka, Organizowanie imprez rozrywkowych, Organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, Działalność sportowa,
Działalność kulturalna, Organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, Organizowanie szkoleń, Organizowanie konferencji, Organizowanie sympozjów, Usługi wydawnicze, Elektroniczne
usługi wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, Publikowanie, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie
drogą elektroniczną, Publikowanie materiałów drukowanych, Komputerowy skład drukarski, Wydawanie książek, Wydawanie wykazów
oraz list, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism, Wydawanie periodyków, Produkcja filmów, Produkcja nagrań wideo, Rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji
kablowej, naziemnej, satelitarnej, Usługi sprzedaży programów radiowych, Usługi sprzedaży programów telewizyjnych, Wynajem stacji telewizyjnych, Produkcja programów telewizyjnych, Produkcja
programów radiowych, Montaż programów radiowych i telewizyjnych, Usługi reporterskie, Studia filmowe, Studia telewizyjne, Studia
nagrań, Usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów
programowych programów telewizyjnych i radiowych, Produkcja
nagrań dźwiękowych, Produkcja nagrań muzycznych, Usługi w zakresie nagrań, Usługi studia nagrań, Usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, Projekcja filmów,
Wypożyczanie filmów, Wypożyczanie nagrań wideo, Wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, Dystrybucja filmów, Dystrybucja nagrań wideo, Dystrybucja programów telewizyjnych, Dystrybucja programów radiowych, Gry oferowane on-line, Usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji
elektronicznych, w tym on-line, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 42 Naukowe
i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie, Analiza przemysłowa, Badania przemysłowe i usługi w zakresie projektowania przemysłowego, Usługi kontroli jakości i uwierzytelniania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, Oprogramowanie jako usługa
[SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania jako usługi
[SaaS], Platformy do sztucznej inteligencji jako oprogramowanie jako
usługa [SaaS], Usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, Inżynieria oprogramowania komputerowego, Opracowywanie oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania
komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, Konserwacja oprogramowania komputerowego, Konfiguracja oprogramowania komputerowego, Naprawa oprogramowania komputerowego,
Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie
oprogramowania komputerowego, Informatyka śledcza, Poradnictwo
informatyczne, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Projektowanie systemów informatycznych, Testowanie
sprzętu informatycznego, Usługi doradcze w zakresie sieci informatycznych, Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania
systemów informatycznych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Usługi zarządzania urządzeniami informatycznymi, Usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Usługi zarządzania projektami w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, Inżynieria komputerowa, Hosting, Hosting serwerów, Hosting portali internetowych, Hosting stron internetowych,
Hosting platform w Internecie, Hosting treści cyfrowych, Usługi dostawcy hostingu w chmurze, Hosting infrastruktury sieciowej online
na rzecz osób trzecich, Hosting aplikacji oprogramowania komputerowego, Utrzymywanie portali internetowych dla osób trzecich,
Utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, Projektowanie
stron internetowych, Usługi prowadzenia portali internetowych
w zakresie utrzymywania stron internetowych, prognozy pogody,
udostępnienia wyszukiwarek internetowych, Usługi udostępniania
aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnienie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonymi do tych celów,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 44 Usługi medyczne, opieka pielęgniarska,
opieka psychologiczna, opieka medyczna i zdrowotna, domy opieki
nad starszymi ludźmi z opieką pielęgniarską lub medyczną, Usługi
w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
45 Usługi prawne, Prywatne i społeczne usługi świadczone przez
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osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób takie jak: monitorowanie alarmu medycznego, opieka nad domem pod
nieobecność właścicieli, usługi osobistych doradców w zakresie zakupów, usługi serwisów społecznościowych online, usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on line za pomocą aplikacji mobilnych, usługi w zakresie opieki, usługi astrologiczne
i duchowe, doradztwo w zakresie relacji osobistych, opieka osobista,
wypożyczanie odzieży, usługi detektywistyczne, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, Usługi w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 352519
(220) 2021 07 20
(151) 2021 11 30
(441) 2021 08 16
(732) I-COLLECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 531824

(591) niebieski, szary
(531) 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.02
(510), (511) 35 Analizy kosztów, Badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, Działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania-), Działalność gospodarcza (doradztwo
w zakresie zarządzania-), Działalność gospodarcza ( specjalistyczne
doradztwo w zakresie), Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pomoc
w zarządzaniu, Zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo
w zakresie-), Zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze w-), 36 Analizy finansowe, Finansowe (doradztwo-), Finansowe
usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Firmy windykacyjne, Fundusze inwestycyjne wzajemne, Inwestycje finansowe, Inwestycje
kapitałowe, Odzyskiwanie zaległych długów, Transakcje finansowe,
Zarządzanie finansami.
(111) 352520
(220) 2021 07 26
(210) 531981
(151) 2021 12 15
(441) 2021 08 23
(732) BUDARCZYK MICHAŁ, BUDARCZYK MARCIN M&M GASTRO
SPÓŁKA CYWILNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Canario Cafe
(510), (511) 11 Elektryczne ekspresy do kawy, Ekspresy do kawy
espresso, Ekspresy do palenia ziaren kawy, Domowe ekspresy
do kawy [elektryczne], Kapsułki do kawy, puste, do elektrycznych
ekspresów do kawy, Chłodziarki do mleka, Elektryczne filtry do kawy,
Elektryczne dzbanki do kawy wyposażone w zaparzacz, Elektryczne automaty do espresso, Elektryczne bezprzewodowe zaparzacze
do kawy, Elektryczne zaparzacze do kawy, Elektryczne filtry do kawy,
Elektryczne młynki do kawy, 21 Ekspresy do kawy nieelektryczne, Ciśnieniowe ekspresy do kawy, Ekspresy do zaparzania kawy, Nieelektryczne młynki do kawy, Młynki do kawy, Dzbanki do kawy, Miarki
do kawy, Mieszadełka do kawy, Filtry do kawy nieelektryczne, Filtry
do kawy papierowe, Nieelektryczne spieniacze mleka do kawy, Filtry do kawy, nie z papieru, stanowiące część nieelektrycznych zaparzaczy do kawy, 30 Kawa, Kawa mielona, Kawa bezkofeinowa, Kawa
rozpuszczalna, Czekoladowa kawa, Kawa niepalona, Kawa aromatyzowana, Kawa słodowa, Torebki z kawą, Kapsułki z kawą, Kawa w postaci całych ziaren, Mieszanki kawowe, Ziarna kawy, Palone ziarna
kawy.

Nr 27/2022
PRZEDŁUŻENIE PRAWA

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).
(111) 043450
(111) 050741
(111) 050903
(111) 050910
(111) 051066
(111) 059280
(111) 059712
(111) 073190
(111) 076441
(111) 077316
(111) 077487
(111) 077988
(111) 078489
(111) 078738
(111) 078756
(111) 078871
(111) 078940
(111) 079026
(111) 079107
(111) 079666

(180) 2032 09 11
(180) 2032 07 11
(180) 2032 06 21
(180) 2032 08 24
(180) 2032 08 23
(180) 2032 07 26
(180) 2032 12 15
(180) 2031 05 27
(180) 2032 07 15
(180) 2032 01 14
(180) 2032 01 30
(180) 2031 12 06
(180) 2032 05 18
(180) 2032 06 04
(180) 2032 06 11
(180) 2032 07 02
(180) 2032 07 23
(180) 2032 08 24
(180) 2032 09 09
(180) 2032 03 02

(111) 079667 (180) 2032 03 02

(111) 080798
(111) 080899
(111) 081232
(111) 081249
(111) 081800
(111) 081857
(111) 081957
(111) 081962
(111) 087211
(111) 087486
(111) 150133
(111) 162103
(111) 163451
(111) 164087
(111) 164151
(111) 165158
(111) 165684
(111) 166151
(111) 166474
(111) 168034
(111) 168047
(111) 168423
(111) 168508
(111) 168739
(111) 169086
(111) 169233
(111) 169401
(111) 169667
(111) 170064
(111) 171397

(180) 2032 02 07
(180) 2032 06 16
(180) 2032 05 29
(180) 2032 06 26
(180) 2032 06 26
(180) 2032 05 29
(180) 2032 06 15
(180) 2032 07 02
(180) 2032 11 03
(180) 2032 07 02
(180) 2032 03 06
(180) 2031 11 20
(180) 2032 01 28
(180) 2032 05 14
(180) 2032 02 10
(180) 2032 06 12
(180) 2032 07 02
(180) 2032 06 10
(180) 2032 06 11
(180) 2032 07 23
(180) 2032 08 02
(180) 2032 06 21
(180) 2032 07 04
(180) 2032 06 21
(180) 2032 06 21
(180) 2032 08 07
(180) 2032 06 26
(180) 2032 12 18
(180) 2032 06 17
(180) 2032 08 28

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: wyroby cukiernicze,
piekarnicze, słodycze, lody, proszki do pieczenia, kakao, pomady,
tłuszcz kakaowy.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 30: wyroby cukiernicze,
piekarnicze, słodycze, lody, proszki do pieczenia, kakao, pomady,
tłuszcz kakaowy.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 171912
(111) 172396
(111) 173327
(111) 173510
(111) 174328
(111) 179466
(111) 183706
(111) 183711
(111) 189913
(111) 202403
(111) 202701
(111) 248774
(111) 253665
(111) 254365
(111) 254526
(111) 255012
(111) 256121
(111) 256204
(111) 256579
(111) 257015
(111) 257133

(180) 2032 07 09
(180) 2032 12 19
(180) 2032 02 07
(180) 2032 08 26
(180) 2032 08 01
(180) 2032 10 07
(180) 2032 06 18
(180) 2032 06 18
(180) 2032 03 11
(180) 2032 11 14
(180) 2032 03 04
(180) 2031 12 12
(180) 2031 12 30
(180) 2032 01 02
(180) 2032 06 14
(180) 2032 06 18
(180) 2032 02 10
(180) 2032 03 27
(180) 2032 02 03
(180) 2032 04 27
(180) 2032 05 09

(111) 257232
(111) 257559
(111) 257635
(111) 257717
(111) 257718
(111) 257921
(111) 258231
(111) 258232
(111) 258234
(111) 258520
(111) 258637
(111) 258989

(180) 2032 06 04
(180) 2032 03 03
(180) 2032 04 19
(180) 2032 06 05
(180) 2032 06 05
(180) 2032 05 31
(180) 2032 06 22
(180) 2032 06 22
(180) 2032 06 22
(180) 2032 05 29
(180) 2032 06 25
(180) 2032 06 11

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: usługi sprzedaży
towarów takich jak: zabawki, gry,
artykuły dydaktyczne, balony
do zabawy, dmuchane baseny kąpielowe, deskorolki, gry w domino, lalki, domki i pokoiki dla lalek,
butelki do karmienia lalek, łóżka
dla lalek, ubranka dla lalek, karty
do gry, kije do gry, kulki do gry,
gry planszowe, grzechotki, hulajnogi, kalejdoskopy, kapiszony
wybuchowe, klocki, zabawki konstrukcyjne, zestawy konstrukcyjne do zabawy, klocki do zabawy,
konfetti, konie na biegunach,
kręgle, kukiełki, latające krążki,
latawce, łyżworolki, łyżwy, marionetki, maski, pluszowe maskotki,
modele pojazdów przeskalowane, przybory do baniek mydlanych, pierścienie do rzucania,
stoły do piłkarzyków, piłki do gier,
pistolety zabawkowe, plansze
do gry w warcaby, puzzle, samochody sterowane radiem, rakiety
do gry, rękawice do gier, rolki, szachownice, aparatura do sztuczek
magicznych, śmieszne rzeczy,
prowadzenie sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni
internetowych, aukcji internetowych i agencji importowo - eksportowych z towarami wymienionymi w niniejszej klasie.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 259444
(111) 259445
(111) 259446
(111) 259483
(111) 259728
(111) 259735
(111) 259888

(180) 2032 06 22
(180) 2032 06 22
(180) 2032 06 22
(180) 2032 07 19
(180) 2032 06 15
(180) 2032 06 29
(180) 2032 02 03

(111) 260117
(111) 260250
(111) 260252
(111) 260389
(111) 260790
(111) 260906

(180) 2032 05 31
(180) 2032 06 28
(180) 2032 07 05
(180) 2032 07 25
(180) 2032 05 28
(180) 2032 02 07
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Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 2: grunty podtynkowe,
grunty do podłoży betonowych,
grunty do podłoży gipsowych,
grunty głęboko penetrujące, podkłady gruntujące pod farby; 19:
materiały budowlane niemetalowe, impregnaty dla budownictwa
jako preparaty gruntujące, preparaty gruntujące na bazie wodnej
dyspersji kopolimeru akrylowego, preparaty gruntujące na bazie
niskoalkalicznych polikrzemianów, podkłady gruntujące.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części
dla towarów: 1: kleje do celów
przemysłowych, kleje do płytek, do marmuru, do betonu
komórkowego, do styropianu,
do ociepleń, do gresu, do siatki, kleje szybkowiążące dla budownictwa, kleje elastyczne dla
budownictwa, klej gipsowy, klej
do parkietu, mieszanki klejowe
dla budownictwa na bazie gipsu
lub cementu, preparaty gruntujące na bazie wodnej dyspersji kopolimeru akrylowego, preparaty
gruntujące na bazie niskoalkalicznych polikrzemianów podkłady
gruntujące, grunty podtynkowe,
grunty do podłoży betonowych,
grunty do podłoży gipsowych,
impregnujące chemikalia przeznaczone dla budownictwa; 19:
materiały budowlane niemetalowe, materiały przeznaczone
do układania lub spoinowania
okładzin budowlanych, gotowe
mieszanki budowlane na bazie
cementu, gipsu, wapna, spoiny
do fug, zaprawy murarskie, zaprawy tynkarskie, zaprawy do spoinowania, zaprawa do klinkieru,
tynki wewnętrzne i zewnętrzne,
tynki dekoracyjne, tynki gipsowe,
tynki mineralne, tynki, akrylowe, tynki silikatowo-silikonowe,
tynki mozaikowe, posadzki, posadzki wyrównujące, posadzki
podkładowe, posadzki na bazie
gipsu lub cementu, posadzki samopoziomujące i samorozlewne, materiały do szpachlowania,
gładź gipsowa, gotowe mieszanki budowlane klejowe na bazie
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(111) 260920
(111) 260933
(111) 260934
(111) 260949
(111) 261140
(111) 261182
(111) 261239
(111) 261281
(111) 261643
(111) 261647
(111) 262367
(111) 262368
(111) 262564
(111) 262565
(111) 262612
(111) 263379
(111) 263455
(111) 263462
(111) 263731
(111) 264043
(111) 264971
(111) 265007
(111) 265975
(111) 266517
(111) 271800
(111) 275469
(111) 275486
(111) 279678
(111) 285769
(111) 285770
(111) 290503
(111) 306583
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(180) 2032 06 06
(180) 2032 07 17
(180) 2032 07 17
(180) 2032 08 10
(180) 2032 07 24
(180) 2032 05 30
(180) 2032 08 14
(180) 2032 07 03
(180) 2032 05 30
(180) 2032 07 05
(180) 2032 11 30
(180) 2032 11 30
(180) 2032 06 22
(180) 2032 06 22
(180) 2032 08 23
(180) 2032 12 11
(180) 2032 11 20
(180) 2032 11 30
(180) 2032 09 17
(180) 2032 06 19
(180) 2032 06 22
(180) 2033 02 01
(180) 2032 12 03
(180) 2032 06 14
(180) 2032 06 15
(180) 2032 06 14
(180) 2033 03 28
(180) 2032 04 10
(180) 2032 08 03
(180) 2032 08 03
(180) 2032 07 24
(180) 2032 09 19

cementu, gipsu, wapna, zaprawy
murarskie klejowe, zaprawy klejowe do klinkieru, zaprawy klejowe
do ociepleń, szpachle gipsowe,
zaprawy klejowe na bazie gipsu,
gips budowlany, gips szpachlowy,
płynne impregnaty dla budownictwa, bitumiczne wyroby dla
budownictwa.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

(210) 532796
(210) 532970
(210) 532971
(210) 533520
(210) 534295
(210) 534334
(210) 534725
(210) 534886
(210) 535375

10/2015
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT32/2018
ZT17/2019
U
U

(210) 517101
(210) 517105
(210) 517483
(210) 517484
(210) 519311
(210) 523639
(210) 525032
(210) 525603
(210) 525910
(210) 527228
(210) 528529
(210) 530986
(210) 532278

U
U
U
U
U
U
ZT13/2021
U
U
U
U
U
U

(210) 535454
(210) 536137
(210) 536155
(210) 536171
(210) 536641
(210) 536652
(210) 536750
(210) 537170

U
U
U
U
U
U
U
U

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 523590
(210) 528815
(210) 537345
(210) 538585
(210) 529473
(210) 535582
(210) 536233
(210) 536708
(210) 537595
(210) 537596
(210) 537693
(210) 537751
(210) 537752

ZT11/2021
U
ZT4/2022
ZT10/2022
U
U
U
U
U
U
U
U
U

(210) 537753
(210) 537819
(210) 537927
(210) 538115
(210) 538284
(210) 539022
(210) 539408
(210) 539084
(210) 539103
(210) 539126
(210) 539658
(210) 541597

U
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) 292948

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) 438355
(210) 496624
(210) 527503
(210) 534038
(210) 534525
(210) 534767
(210) 539148
(210) 540000
(210) 538804
(210) 473119
(210) 494959
(210) 509238
(210) 515760

U
U
U
U
U
U
U
U
U

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA WYDANE PO
OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
LUB UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE
INTERNETOWEJ URZĘDU PATENTOWEGO RP

(111) 229043
(111) 285529
DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU LUB
UJAWNIENIU ZGŁOSZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
URZĘDU PATENTOWEGO RP
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Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług: 19: domy z prefabrykatów, konstrukcje niemetalowe tj. altany, domy.
Prawo unieważniono w części dotyczącej towarów i/lub usług: 3: produkty perfumeryjne, olejki
esencjonalne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji włosów,
kosmetyki, mleczka kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele i pudry do twarzy, ciała
i rąk, środki do czyszczenia zębów; 35: sprzedaż
detaliczna, hurtowa, wysyłkowa, przez Internet
następujących towarów; kosmetyków do pielęgnacji skóry, włosów i urody.

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 093271

(141) 2002 03 07

Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 9, 16,
35, 36, 37, 39, 41, 42: sprzęt RTV,
audio-video, komputery i sprzęt
komputerowy, losy do gier,

Nr 27/2022
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karty ozdobne, afisze, albumy,
blankiety, formularze, broszury,
prospekty, czasopisma, gazety,
kalendarze, notesy, naklejki, obwoluty, podręczniki, informatory
i regulaminy do gier, torby do pakowania z papieru i tworzyw
sztucznych, usługi w zakresie
marketingu, informacji i reklamy,
doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej,
doradztwo finansowo- księgowe, organizowanie sieci handlowej i usługowej w kraju i za granicą, pośrednictwo handlowe
(bez kontaktu z towarem), usługi
w zakresie: prowadzenia agencji
mieszkaniowych,
prowadzenia
agencji pośrednictwa w handlu
nieruchomościami i obiektami
przemysłowymi, w imieniu uprawnionych podmiotów, badanie
i weryfikacja sprawozdań finansowych, wyszukiwanie i pozyskiwanie gruntów i działek budowlanych
na zlecenie zainteresowanych
podmiotów gospodarczych, usługi z zakresu nadzoru inwestycyjnego obiektów budowlanych, usługi
z zakresu wyposażania nowych lokali, wynajmowanie samochodów
i motocykli, organizowanie sportu,
turystyki, rekreacji i wypoczynku
w kraju i za granicą, organizowanie
kursów i szkoleń dla likwidatorów
i syndyków masy upadłościowej,
organizowanie kursów nauki języków obcych i kursów prawa
jazdy, usługi z zakresu projektowania kosztorysowo-technicznego
w szczególności w dziedzinie budownictwa, usługi poligraficzne,
usługi z zakresu hotelarstwa i gastronomii, usługi z zakresu wynajmowania lokali.
(111) 169417 (141) 2022 02 09 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 29: tłuszcze jadalne, przetwory owocowo-warzywne, konserwy, sosy.
(111) 316119 (141) 2022 03 30 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 5: preparaty witaminowe i mineralne, preparaty farmaceutyczne, żywność
dietetyczna do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety
dla ludzi i zwierząt, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, dietetyczna żywność przystosowana
do celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowanie
do celów medycznych – wszystkie powyższe towary nie przeznaczone do użytku urologicznego.
(111) 342457 (141) 2022 06 06 Prawo wygasło w całości.
(111) 343521 (141) 2022 02 24 Prawo wygasło w całości.
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 069899 A. Wykreślono: MENTOR GRAPHICS CORPORATION, WILSONVILLE, OREGON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Siemens Industry Software Inc., Piano, Stany Zjednoczone
Ameryki.
(111) 073112 A. Wykreślono: TERRAVITA HOLDING ESTABLISHMENT, VADUZ, Liechtenstein; Wpisano: TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
630013822.
(111) 073952 C. Wykreślono: mrożone owoce i warzywa;
przetwory owocowe i warzywne; owoce kandyzowane; klasa 29;
zagęszczone soki owocowe, syropy, soki i napoje owocowe; klasa
32; Wpisano: mrożone owoce i warzywa; przetwory owocowe i warzywne nie będące galaretkami, galaretkami owocowymi, dżemami, kompotami, musami, przecierami, koncentratami, miąższem
z owoców oraz sokami i napojami zawartymi w tej klasie; owoce
kandyzowane; klasa 29; susze; lody i krówki mleczno-owocowe;
mrożone wyroby mączne, ciasta, ciastka, desery i lody cukiernicze;
klasa 30; pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw poprzez zaopatrywanie w maszyny i urządzenia dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, części zamienne i środki pomocnicze do produkcji; klasa 35; świadczenie usług w zakresie transportu i magazynowania;
klasa 39; wykonywanie specjalistycznych analiz fizyko-chemicznych oraz świadczenie usług konsultingowych w zakresie realizacji
inwestycji; klasa 42.
(111) 073952 D. Wpisano: Na podstawie wniosku z dnia 17 lutego 2021 r. nadesłanego przez HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska dotyczącego dokonania podziału prawa dla towarów zawartych w klasach 29, 30, 32,
35, 39 i 42.
(111) 073952A A. Wpisano: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
(111) 073952A D. Wpisano: „W dniu 6 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn..
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4528/18/664) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2566751 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-73952 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Marketing Services
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 073952A C. Wpisano: przetwory owocowe i warzywne
stanowiące galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, musy,
przeciery, koncentraty, miąższ z owoców; przetwory owocowe i warzywne stanowiące soki i napoje zawarte w tej klasie; klasa 29; zagęszczone soki owocowe, syropy, soki i napoje owocowe; klasa 32.
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(111) 076810 A. Wykreślono: LANCEL INTERNATIONAL SA, VILLARS-SUR-GLÂNE, Szwajcaria; Wpisano: LANCEL INTERNATIONAL
SA, Lugano, Szwajcaria.
(111) 076860 A. Wykreślono: TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC., DEERFIELD, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC.,
Lake Forest, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 076861 A. Wykreślono: TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC., DEERFIELD, Stany Zjednoczone Ameryki;
Wpisano: TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC.,
Lake Forest, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 092133 A. Wykreślono: GOMAR PIŃCZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pińczów, Polska 260609260; Wpisano: GOMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pińczów, Polska 260609260.
(111) 097392 A. Wykreślono: GOMAR PIŃCZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pińczów, Polska 260609260; Wpisano: GOMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pińczów, Polska 260609260.
(111) 110472 A. Wykreślono: INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN Sp. z o.o., Kwidzyn, Polska; Wpisano: MM KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn, Polska
002813078.
(111) 119154 A. Wykreślono: GOMAR PIŃCZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pińczów, Polska 260609260; Wpisano: GOMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pińczów, Polska 260609260.
(111) 132503 A. Wykreślono: KEYMASTER LIMITED, NIKOZJA,
Cypr; Wpisano: NICOLE CHAMI, New Sehayle, Liban.
(111) 134950 A. Wykreślono: SPV IMPEXMETAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146936719; Wpisano: GRÄNGES KONIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011135378.
(111) 141676 A. Wykreślono: INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN Sp. z o.o., Kwidzyn, Polska; Wpisano: MM KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn, Polska
002813078.
(111) 156615 A. Wykreślono: „Chemis” Sp. j. W. Arent, S. Stusio, J. Arent, M. Stusio, Żdżary ul. Tymiankowa 27, 29, 33, Polska
471440406; Wpisano: FIRMA CHEMIS W. ARENT, S. STUSIO, J. ARENT,
M. STUSIO SPÓŁKA JAWNA, Żdżary, Polska 471440406.
(111) 158825 A. Wykreślono: GOMAR PIŃCZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pińczów, Polska 260609260; Wpisano: GOMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pińczów, Polska 260609260.
(111) 163837 A. Wykreślono: COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE ANDRZEJ KMIECIK, TADEUSZ KUZAK, TOMASZ GĄSIOROWSKI SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska 357234520; Wpisano:
COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 357234520.
(111) 164850 A. Wykreślono: ROBERT BOSCH GMBH, STUTTGART, Niemcy; Wpisano: Robert Bosch GmbH, Gerlingen, Niemcy.
(111) 164850 A. Wykreślono: Robert Bosch GmbH, Gerlingen,
Niemcy; Wpisano: Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar, Niemcy.
(111) 168329 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BALTA” Wojciech Stec, Gdańsk, Polska 190555199; Wpisano: BALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, Polska 361504821.
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(111) 172157 A. Wykreślono: ANDRZEJ WĘGRZYN, MASTER,
Kraków, Polska; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska
121104639.
(111) 177186 A. Wykreślono: Dominika Kiszko, Białystok, Polska; GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska; Wpisano: MIROSŁAW
KISZKO, KRZYSZTOF KISZKO, EWA KISZKO BRACIA KISZKO SPÓŁKA
CYWILNA, Białystok, Polska 050335440.
(111) 183342 A. Wykreślono: GOMAR PIŃCZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pińczów, Polska; Wpisano: GOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pińczów, Polska 260609260.
(111) 186464 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SPECJAŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzeszów, Polska 180188892; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „SPECJAŁ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 180188892.
(111) 213303 A. Wykreślono: HOMEWARE PRODUCTS 1947
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Węgrzce, Polska 123228340; Wpisano: DAJAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 003800675.
(111) 219617 C. Wykreślono: substancje dietetyczne do celów
leczniczych, żywność dietetyczna do celów medycznych, napoje
dietetyczne do celów leczniczych, napoje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, preparaty witaminowe, napary i nalewki
lecznicze, zioła i herbaty do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, słód do celów farmaceutycznych; klasa 5; mięso, wyroby
mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, galaretki,
galaretki owocowe, dżemy, kompoty, jaja, jaja w proszku, mleko,
produkty mleczne, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka,
jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone
mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe
i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, miąższ
z owoców, żelatyna do żywności, chipsy owocowe, owoce lukrowane, owoce i warzywa puszkowane, owoce kandyzowane; owoce
morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu
i cholesterolu, koncentraty pomidorowe, spożywcze pyłki kwiatowe, rodzynki, migdały, bakalie; klasa 29; kawa, herbata, herbata
mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje
kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki naturalne,
ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych
i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze,
muesli, chleb, wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, herbatniki,
biszkopty, ciasta w proszku, ozdoby do ciast i wypieków, polewy
do ciast i wypieków, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe; czekolada, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku,
środki wiążące do lodów, sorbety, miód, propolis i inne spożywcze
produkty pszczelarskie, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe,
sosy do sałatek, przyprawy, przyprawy ziołowe, aromaty do napojów, środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, guma do żucia nie do celów leczniczych, keczup,
majonezy, sosy do mięs; klasa 30; piwo, wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, napoje bezalkoholowe,
soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne,
zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe i warzywne, owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej
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wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów; klasa 32; napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, likiery, miód pitny, ekstrakty i esencje alkoholowe, ekstrakty
owocowe z alkoholem, wina, wódki; klasa 33; usługowa produkcja
soków owocowych i warzywnych, usługowa produkcja zagęszczonych soków owocowych i warzywnych, napojów, żywności, usługi
wytłaczania owoców; klasa 40; Wpisano: Substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów medycznych,
słód do celów farmaceutycznych, wszystkie powyższe towary
nie będące napojami dietetycznymi do celów leczniczych, napojami leczniczymi, wodami mineralnymi do celów leczniczych, preparatami witaminowymi, naparami i nalewkami leczniczymi, ziołami
i herbatami do celów leczniczych, żywnością dla niemowląt; klasa
5; Mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, jaja, jaja w proszku, produkty mleczne, sery, oleje i tłuszcze
jadalne, masło, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne,
mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, sałatki owocowce i warzywne, skórki owocowe, żelatyna do żywności,
chipsy owocowe, owoce lukrowane, owoce i warzywa puszkowane, owoce kandyzowane; owoce morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, żywność dietetyczna, żywność
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu, spożywcze pyłki
kwiatowe, rodzynki, migdały, bakalie; wszystkie powyższe towary nie będące galaretkami, galaretkami owocowymi, dżemami,
kompotami, mlekiem, napojami mlecznymi, napojami z przewagą
mleka, jogurtami, kefirami, smoothie owocowymi, warzywnymi
i owocowo-warzywnymi z przewagą mleka, musami stanowiącymi
przetwory owocowe i warzywne, przecierami stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, miąższem z owoców stanowiącym
przetwory owocowe i warzywne, koncentratami owocowymi i warzywnymi stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, musami
owocowymi, przecierami owocowymi i warzywnymi, miąższem
z owoców, koncentratami pomidorowymi, przetworami owocowymi i warzywnymi stanowiącymi soki i napoje zawarte w tej klasie; klasa 29; cukier, słodziki, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago,
mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby piekarnicze, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku,
ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, wyroby
cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe; czekolada, lody, lody
spożywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów,
sorbety, miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie,
syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, przyprawy, przyprawy ziołowe, środki zagęszczające stosowane przy
gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia nie do celów
leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs; klasa 30; produkty
rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe
zwierzęta, żywe owoce morza, skorupiaki, ryby, świeże owoce
i warzywa, owoce cytrusowe, owoce runa leśnego, grzyby, zioła,
pieprz ziołowy, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, kiełki roślin, zarodki roślin, karmy dla zwierząt, słód; klasa 31; usługowa produkcja
żywności z wyłączeniem żywności stanowiącej: galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, napoje, smoothie, musy owocowe
i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, miąższ z owoców,
koncentraty owocowe i żywność będącej sokami owocowymi
i warzywami, zagęszczonymi sokami owocowymi i warzywnymi,
napojami oraz z wyłączeniem usług wytłaczania owoców; klasa 40;
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usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie posiłków, napojów i żywności, usługi kateringowe, prowadzenie barów,
kafeterii, kawiarni, restauracji, barów, stołówek, punktów gastronomicznych, usługi tymczasowego zakwaterowania, prowadzenie
domów turystycznych, pensjonatów, hoteli; klasa 43.
(111) 219617 D. Wpisano: „Na podstawie wniosku z dniu 17
lutego 2021 r. nadesłanego przez HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska dokonano podziału
prawa dla towarów zawartych w klasach 5,29, 30, 32,33 i 40.”
(111) 219617A A. Wpisano: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
(111) 219617A C. Wpisano: napoje dietetyczne do celów leczniczych, napoje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, napary i nalewki lecznicze, zioła i herbaty
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt; klasa 5; galaretki,
galaretki owocowe, dżemy, kompoty, mleko, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzywne z przewagą mleka; przetwory owocowe i warzywne stanowiące musy, przeciery, miąższ z owoców,
koncentraty; przetwory owocowe i warzywne stanowiące soki i napoje zawarte w tej klasie; miąższ z owoców; musy owocowe; przeciery owocowe i warzywne; koncentraty pomidorowe; żywność
dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu stanowiąca: galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty,
mleka, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry,
smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzywne z przewagą
mleka, miąższ z owoców, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty pomidorowe, przetwory owocowe i warzywne stanowiące musy, przeciery, miąższ z owoców, koncentraty,
przetwory owocowe i warzywne stanowiące soki i napoje zawarte
w tej klasie; klasa 29; kawa, herbata, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, namiastki kawy, aromaty do napojów; klasa 30; piwo, wody
niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne,
soki przecierowe owocowe i warzywne, owocowo-warzywne, soki
i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/
lub wapniem, sorbety, napoje izotoniczne, napoje energetyczne,
napoje serwatkowe, syropy i preparaty do sporządzania napojów,
esencje do napojów, ekstrakty do napojów; klasa 32; napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, napoje alkoholowe
zawierające owoce, likiery, miód pitny, ekstrakty i esencje alkoholowe, ekstrakty owocowe z alkoholem, wina, wódki; klasa 33;
usługowa produkcja soków owocowych i warzywnych; usługowa
produkcja zagęszczonych soków owocowych i warzywnych, napojów; usługowa produkcja żywności stanowiącej: galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, napoje, smoothie, musy owocowe
i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, miąższ z owoców,
koncentraty owocowe i warzywne; usługi wytłaczania owoców;
klasa 40.
(111) 236100 A. Wykreślono: MASTER Andrzej Węgrzyn, Skawina, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska 121104639.
(111) 238636 C. Wykreślono: substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów medycznych, napoje dietetyczne do celów leczniczych, napoje lecznicze, wody
mineralne do celów leczniczych, preparaty witaminowe, napary
i nalewki lecznicze, zioła i herbaty do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, słód do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna i żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
zawarta w tej klasie; klasa 5; mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie,
kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, buliony, konser-
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wowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce i warzywa
konserwowane w alkoholu, galaretki, galaretki owocowe, dżemy,
kompoty, jaja, jaja w proszku, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, sery, oleje
i tłuszcze jadalne, masło, masło czekoladowe, masło kakaowe,
masło kokosowe, margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe
i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem
mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki
owocowe i warzywne, skórki owocowe, miąższ z owoców, żelatyna
do żywności, chipsy owocowe, owoce lukrowane, owoce i warzywa puszkowane, owoce kandyzowane; owoce morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, mrożone grzyby,
koncentraty pomidorowe, spożywcze pyłki kwiatowe, rodzynki,
migdały spreparowane, bakalie; klasa 29; kawa, herbata, herbata
mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje
kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki naturalne,
ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych
i maki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze,
muesli, chleb, wyroby piekarnicze, jadalne ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, ciasta, ciasteczka, herbatniki,
biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe (słodycze) czekolada, lody, lody spożywcze, lody
spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów, sorbety (lody),
miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie ujęte
w tej klasie, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosyprzyprawowe, sosy do sałatek, przyprawy, przyprawy ziołowe, aromaty do napojów, środki
zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia nie do celów leczniczych, keczup, majonezy,
sosy do mięs; klasa 30; piwo, wody niegazowane i gazowane, wody
mineralne, stołowe, sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, napoje
i nektary owocowe, warzywne i owocowo - warzywne, zagęszczone
soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe i warzywne,
owocowo - warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo - warzywne soki i napoje
wzbogacone witaminami i/lub wapniem, sorbety (napoje), napoje
izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty
do napojów; klasa 32; napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, likiery, miód pitny, ekstrakty i esencje alkoholowe, ekstrakty owocowe z alkoholem,
wina, wódki; klasa 33; usługowa produkcja soków owocowych i warzywnych, usługowa produkcja zagęszczonych soków owocowych
i warzywnych, napojów, żywności, usługi wytłaczania owoców;
klasa 40; Wpisano: substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dietetyczna do celów medycznych, słód do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna i żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu zawarta w tej klasie, wszystkie powyższe
towary nie będące: napojami dietetycznymi do celów leczniczych,
napojami leczniczymi, wodami mineralnymi do celów leczniczych,
preparatami witaminowymi, naparami i nalewkami leczniczymi,
ziołami i herbatami do celów leczniczych, żywnością dla niemowląt,
żywnością dietetyczną i żywnością o obniżonej zawartości tłuszczu
i cholesterolu zawartą w tej klasie i stanowiącą napoje i soki, musy
owocowe i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty
owocowe i warzywne; klasa 5; mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie,
kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce i warzywa
konserwowane w alkoholu, jaja, jaja w proszku, produkty mleczne,
sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, margaryna, smalec, przetwory owocowe
i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, żelatyna
do żywności, chipsy owocowe, owoce lukrowane, owoce i warzywa
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puszkowane, owoce kandyzowane; owoce morza, zupy, składniki
do sporządzania zup, grzyby konserwowane, mrożone grzyby, spożywcze pyłki kwiatowe, rodzynki, migdały spreparowane, bakalie;
wszystkie powyższe towary nie będące galaretkami, galaretkami
owocowymi, dżemami, kompotami, mlekiem, napojami mlecznymi,
napojami z przewagą mleka, jogurtami, kefirami, smoothie owocowymi, warzywnymi i owocowo - warzywnymi z przewagą mleka,
musami stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, przecierami stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, miąższem
z owoców stanowiącym przetwory owocowe i warzywne, koncentratami stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, musami
owocowymi, przecierami owocowymi i warzywnymi, miąższem
z owoców, koncentratami pomidorowymi, przetworami owocowymi i warzywnymi stanowiącymi soki i napoje zawarte w tej klasie;
klasa 29; cukier, słodziki, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago, mąka,
wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie
produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony,
produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby piekarnicze, jadalne ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, ciasta,
ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe (słodycze), czekolada, lody, lody
spożywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów,
sorbety (lody), miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie ujęte w tej klasie, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, sosy
do sałatek, przyprawy, przyprawy ziołowe, środki zagęszczające
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs; klasa
30; produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, żywe owoce morza, skorupiaki, ryby, świeże
owoce i warzywa, owoce cytrusowe, owoce runa leśnego, grzyby,
zioła, pieprz ziołowy, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, kiełki roślin,
zarodki roślin, karmy dla zwierząt, słód; klasa 31; usługowa produkcja żywności z wyłączeniem żywności stanowiącej: galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, napoje, smoothie, musy owocowe
i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, miąższ z owoców, koncentraty owocowe i warzywne i z wyłączeniem żywności będącej
sokami owocowymi i warzywnymi, zagęszczonymi sokami owocowymi i warzywnymi, napojami oraz z wyłączeniem usług wytłaczania owoców; klasa 40; usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie posiłków, napojów i żywności, usługi kateringowe,
prowadzenie barów, kafeterii, kawiarni, restauracji, barów szybkiej
obsługi, stołówek, punktów gastronomicznych, usługi tymczasowego zakwaterowania, prowadzenie domów turystycznych, pensjonatów, hoteli; klasa 43.
(111) 238636 D. Wpisano: „Na podstawie wniosku z dniu 17
lutego 2021 r. nadesłanego przez HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska dotyczącego dokonania podziału prawa dla towarów zawartych w klasach 5, 29, 30,
31,32,33, 40 i 43.”
(111) 238636A A. Wpisano: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
(111) 238636 D. Wpisano: „W dniu 6 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4535/18/782) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2566750 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-238636 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Hortex Marketing Services
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 238636A C. Wpisano: napoje dietetyczne do celów leczniczych, napoje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, napary i nalewki lecznicze, zioła i herbaty
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt; żywność diete-
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tyczna i żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
zawarta w tej klasie stanowiąca napoje i soki, musy owocowe i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty owocowe
i warzywne; klasa 5; galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, mleko, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzywne z przewagą mleka; przetwory owocowe i warzywne stanowiące musy,
przeciery, miąższ z owoców, koncentraty; przetwory owocowe
i warzywne stanowiące soki i napoje zawarte w tej klasie; miąższ
z owoców; musy owocowe; przeciery owocowe i warzywne; koncentraty pomidorowe; klasa 29; kawa, herbata, herbata mrożona,
kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, namiastki kawy, aromaty do napojów; klasa 30;
piwo, wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe,
sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe,
warzywne i owocowo - warzywne, zagęszczone soki owocowe
i warzywne, soki przecierowe owocowe i warzywne, owocowo warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo - warzywne soki i napoje wzbogacone
witaminami i/lub wapniem, sorbety (napoje), napoje izotoniczne,
napoje energetyczne, napoje serwatkowe, syropy i preparaty
do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów; klasa 32; napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie
owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, likiery, miód pitny, ekstrakty i esencje alkoholowe, ekstrakty owocowe z alkoholem, wina, wódki; klasa 33; usługowa produkcja soków owocowych
i warzywnych; usługowa produkcja zagęszczonych soków owocowych i warzywnych, napojów; usługowa produkcja żywności
stanowiącej: galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, napoje, smoothie, musy owocowe i warzywne, przeciery owocowe
i warzywne, miąższ z owoców, koncentraty owocowe i warzywne;
usługi wytłaczania owoców; klasa 40.
(111) 238637 C. Wykreślono: substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów medycznych, napoje dietetyczne do celów leczniczych, napoje lecznicze, wody
mineralne do celów leczniczych, preparaty witaminowe, napary
i nalewki lecznicze, zioła i herbaty do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, słód do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna i żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
zawarta w tej klasie; klasa 5; mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie,
kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce i warzywa
konserwowane w alkoholu, galaretki, galaretki owocowe, dżemy,
kompoty, jaja, jaja w proszku, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, sery, oleje
i tłuszcze jadalne, masło, masło czekoladowe, masło kakaowe,
masło kokosowe, margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe
i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem
mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki
owocowe i warzywne, skórki owocowe, miąższ z owoców, żelatyna
do żywności, chipsy owocowe, owoce lukrowane, owoce i warzywa puszkowane, owoce kandyzowane; owoce morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, mrożone grzyby,
koncentraty pomidorowe, spożywcze pyłki kwiatowe, rodzynki,
migdały spreparowane, bakalie; klasa 29; kawa, herbata, herbata
mrożona, kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje
kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki naturalne,
ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych
i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze,
muesli, chleb, wyroby piekarnicze, jadalne ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, ciasta, ciasteczka, herbatniki,
biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe (słodycze) czekolada, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów, sorbety (lody), miód,
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propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie ujęte w tej klasie, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe, sosy do sałatek,
przyprawy, przyprawy ziołowe, aromaty do napojów, środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych,
guma do żucia nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy
do mięs; klasa 30; piwo, wody niegazowane i gazowane, wody
mineralne, stołowe, sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, napoje
i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe i warzywne, owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości
energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki
i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem, sorbety (napoje), napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe,
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów; klasa 32; napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, likiery, miód pitny, ekstrakty i esencje alkoholowe, ekstrakty
owocowe z alkoholem, wina, wódki; klasa 33; usługowa produkcja
soków owocowych i warzywnych, usługowa produkcja zagęszczonych soków owocowych i warzywnych, napojów, żywności, usługi
wytłaczania owoców; klasa 40; Wpisano: substancje dietetyczne
do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów medycznych,
słód do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna i żywność
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterol zawarta w tej klasie,
wszystkie powyższe towary nie będące: napojami dietetycznymi
do celów leczniczych, napojami leczniczymi, wodami mineralnymi
do celów leczniczych, preparatami witaminowymi, naparami i nalewkami leczniczymi, ziołami i herbatami do celów leczniczych,
żywnością dla niemowląt, żywnością dietetyczną i żywnością
o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu zawartą w tej klasie
i stanowiącą napoje i soki, musy owocowe i warzywne, przeciery
owocowe i warzywne, koncentraty owocowe i warzywne; klasa 5;
mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu,
jaja, jaja w proszku, produkty mleczne, sery, oleje i tłuszcze jadalne,
masło, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce
i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone
dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, żelatyna do żywności, chipsy
owocowe, owoce lukrowane, owoce i warzywa puszkowane, owoce kandyzowane; owoce morza, zupy, składniki do sporządzania
zup, grzyby konserwowane, mrożone grzyby, spożywcze pyłki
kwiatowe, rodzynki, migdały spreparowane, bakalie; wszystkie powyższe towary nie będące galaretkami, galaretkami owocowymi,
dżemami, kompotami, mlekiem, napojami mlecznymi, napojami
z przewagą mleka, jogurtami, kefirami, smoothie owocowymi,
warzywnymi i owocowo-warzywnymi z przewagą mleka, musami
stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, przecierami stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, miąższem z owoców
stanowiącym przetwory owocowe i warzywne, koncentratami stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, musami owocowymi,
przecierami owocowymi i warzywnymi, miąższem z owoców, koncentratami pomidorowymi, przetworami owocowymi i warzywnymi stanowiącymi soki i napoje zawarte w tej klasie; klasa 29; cukier, słodziki, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago, mąka, wyroby
mączne, mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty
zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby piekarnicze, jadalne ozdoby
do ciast i wypieków, polewy do ciast wypieków, ciasta, ciasteczka,
herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe (słodycze), czekolada, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, środki wiążące do lodów sorbety
(lody), miód, propolis i inne spożywcze produkty pszczelarskie
ujęte w tej klasie, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze,
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proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy przyprawowe,
sosy do sałatek przyprawy, przyprawy ziołowe, środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych guma
do żucia nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs;
klasa 30; produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna, nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, żywe owoce morza, skorupiaki, ryby,
świeże owoce i warzywa, owoce cytrusowe, owoce runa leśnego,
grzyby, zioła, pieprz ziołowy, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne,
kiełki roślin, zarodki roślin, karmy dla zwierząt, słód; klasa 31; usługowa produkcja żywności z wyłączeniem żywności stanowiącej:
galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, napoje, smoothie,
musy owocowe i warzywne, przeciery owocowe i warzywne,
miąższ z owoców, koncentraty owocowe i warzywne i żywności
będącej sokami owocowymi i warzywnymi, zagęszczonymi sokami owocowymi i warzywnymi, napojami oraz z wyłączeniem usług
wytłaczania owoców; klasa 40; usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, przygotowywanie posiłków, napojów i żywności, usługi
cateringowe, prowadzenie barów, kafeterii, kawiarni, restauracji,
barów szybkiej obsługi, stołówek, punktów gastronomicznych,
usługi tymczasowego zakwaterowania, prowadzenie domów turystycznych, pensjonatów, hoteli; klasa 43.
(111) 238637A D. Wpisano: „Na podstawie wniosku z dniu 17
lutego 2021 r. nadesłanego przez HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska dotyczącego dokonania podziału prawa dla towarów zawartych w klasach 5, 29, 30,
31,32,33,40 i 43.”
(111) 238637A A. Wpisano: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
(111) 238637A D. Wpisano: „W dniu 18 kwietnia 2018 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 4536/18/183) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2568040 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-238637 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Hortex Marketing Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
(111) 238637A C. Wpisano: napoje dietetyczne do celów leczniczych, napoje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, napary i nalewki lecznicze, zioła i herbaty
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt; żywność dietetyczna i żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
zawarta w tej klasie stanowiąca napoje i soki, musy owocowe i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty owocowe
i warzywne; klasa 5; galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, mleko, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, jogurty, kefiry, smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzywne z przewagą mleka; przetwory owocowe i warzywne stanowiące musy,
przeciery, miąższ z owoców, koncentraty; przetwory owocowe
i warzywne stanowiące soki i napoje zawarte w tej klasie; miąższ
z owoców; musy owocowe; przeciery owocowe i warzywne; koncentraty pomidorowe; klasa 29; kawa, herbata, herbata mrożona,
kakao, napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, namiastki kawy, aromaty do napojów; klasa 30;
piwo, wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe,
sodowe, napoje bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe
i warzywne, soki przecierowe owocowe i warzywne, owocowo-warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki i napoje wzbogacone
witaminami i/lub wapniem, sorbety (napoje), napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, syropy i preparaty
do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów; klasa 32; napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie
owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, likiery, miód
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pitny, ekstrakty i esencje alkoholowe, ekstrakty owocowe z alkoholem, wina, wódki; klasa 33; usługowa produkcja soków owocowych i warzywnych; usługowa produkcja zagęszczonych soków
owocowych i warzywnych, napojów; usługowa produkcja żywności stanowiącej: galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty,
napoje, smoothie, musy owocowe i warzywne, przeciery owocowe
i warzywne, miąższ z owoców, koncentraty owocowe i warzywne;
usługi wytłaczania owoców; klasa 40.
(111) 246857 A. Wykreślono: WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER,
Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina,
Polska 121104639.
(111) 252123 A. Wykreślono: WEZYR HOLIDAY SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
016122937; Wpisano: CORAL TRAVEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016122937.
(111) 252868 A. Wykreślono: PICBURGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowiec, Polska 381975203; Wpisano: BUDNIAK SEWERYN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
BUKPOL, Bukowiec, Polska.
(111) 255631 A. Wykreślono: KACZOR ZBIGNIEW MAXIM,
Maksymilianowo, Polska 631523011; Wpisano: MAXIM CERAMICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Maksymilianowo, Polska.
(111) 256447 A. Wykreślono: POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ
SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 650975511; Wpisano:
POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 650975511.
(111) 258509 A. Wykreślono: POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ
SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 650975511; Wpisano:
POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 650975511.
(111) 258678 A. Wykreślono: OWCZARCZAK JACEK INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, Gdańsk, Polska 330981531; Wpisano: POMORSKA INICJATYWA MEDYCZNA SPÓŁKA CYWILNA
JACEK OWCZARAK, ALEKSANDRA OWCZARAK, Gdańsk, Polska
192639434.
(111) 258678 A. Wykreślono: POMORSKA INICJATYWA MEDYCZNA SPÓŁKA CYWILNA JACEK OWCZARAK, ALEKSANDRA
OWCZARAK, Gdańsk, Polska 192639434; Wpisano: POMORSKA INICJATYWA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, 192639434.
(111) 259311 A. Wykreślono: POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ
SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 650975511; Wpisano:
POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 650975511.
(111) 259312 A. Wykreślono: POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ
SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, Polska 650975511; Wpisano:
POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 650975511.
(111) 263081 A. Wykreślono: CENTRUM DYSTRYBUCJI EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Tymianka Lipa, Polska 100159950; Wpisano: EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Lipa, Polska 100159950.
(111) 264189 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180188892; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
„SPECJAŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892.
(111) 268117 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180188892; Wpisano:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE
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„SPECJAŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 180188892.
(111) 270017 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 270018 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 276256 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 276302 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 279701 A. Wykreślono: KEYMASTER LIMITED, NIKOZJA,
Cypr; Wpisano: NICOLE CHAMI, New Sehayle, Liban.
(111) 282663 A. Wykreślono: LABORATORIUM KOSMETYCZNE
DR IRENA ERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno, Polska 142584703; Wpisano: DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, Polska 012186410.
(111) 287873 A. Wykreślono: MARAX R.RAJ SPÓŁKA JAWNA,
Kraków, Polska 350617880; Wpisano: MARAX R.RAJ SPÓŁKA JAWNA, Kuty, Polska 350617880.
(111) 289203 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 289430 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880.
(111) 290688 A. Wykreślono: LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisano: LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mników, Polska 123227168.
(111) 290938 A. Wykreślono: KACZOR ZBIGNIEW MAXIM,
Maksymilianowo, Polska 631523011; Wpisano: MAXIM CERAMICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Maksymilianowo, Polska.
(111) 290939 A. Wykreślono: KACZOR ZBIGNIEW MAXIM,
Maksymilianowo, Polska 631523011; Wpisano: MAXIM CERAMICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Maksymilianowo, Polska.
(111) 291341 A. Wykreślono: Dominika Kiszko, Białystok, Polska; GENOWEFA KISZKO, Białystok, Polska; Wpisano: MIROSŁAW
KISZKO, KRZYSZTOF KISZKO, EWA KISZKO BRACIA KISZKO SPÓŁKA
CYWILNA, Białystok, Polska 050335440.
(111) 291341 E: Wykreślono: „Na podstawie Regulaminu używania znaku towarowego z dnia 02 stycznia 2017 r. ustanowiono
wspólne prawo ochronne.’’
(111) 297186 A. Wykreślono: LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 123227168; Wpisano: LANGSTEINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mników, Polska 123227168.
(111) 302424 A. Wykreślono: ROMAN CHRANIUK, Poznań,
Polska; Wpisano: ROMAN CHRANIUK, Poznań, Polska; RYSZARD KANIOR, Dąbrowa, Polska.
(111) 302424 E: Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia 4
stycznia 2022 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne.’’
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(111) 303157 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 309808 A. Wykreślono: CS GROUP POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 140756502; Wpisano: WENET GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140756502.
(111) 310552 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen, Niemcy; Wpisano: Ipsen Consumer HealthCare, Boulogne- Billancourt, Francja.
(111) 310773 A. Wykreślono: CS GROUP POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 140756502; Wpisano: WENET GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140756502.
(111) 312250 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen, Niemcy; Wpisano: Ipsen Consumer HealthCare, Boulogne- Billancourt, Francja.
(111) 324199 A. Wykreślono: JAKUB TEPPER, Poznań, Polska;
MICHAŁ MARCINKOWSKI, Poznań, Polska; Wpisano: BUSU JAKUB
TEPPER, Chyby, Polska 301751012.
(111) 324199 E: Wykreślono: „Wspólne prawo ochronne.’’
(111) 326602 C. Wykreślono: konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, mrożone
owoce i warzywa, mrożone owoce i warzywa z dodatkiem sosów i/
lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki owocowe i warzywne,
mrożone mieszanki owocowe i warzywne z dodatkiem sosów i/lub
ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe z owoców i warzyw,
mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, mrożone dania gotowe z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone
dania gotowe z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, musy
owocowe, przeciery owocowe i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, owoce i warzywa puszkowane, zupy, składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców
i warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
składająca się głównie z owoców i warzyw; smoothie owocowe,
warzywne i owocowo - warzywne z przewagą produktów mlecznych: klasa 29; wody niegazowane i gazowane, wody mineralne,
stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo - warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne i owocowo - warzywne,
soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo - warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje
serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty
do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów, smoothie owocowe, warzywne, owocowo - warzywne,
z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez dodatku
ekstraktów roślinnych, z dodatkiem lub bez dodatku produktów
mlecznych: klasa 32; Wpisano: konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, przetwory owocowe i warzywne, mrożone
owoce i warzywa, mrożone owoce i warzywa z dodatkiem sosów
i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone mieszanki owocowe i warzywne z dodatkiem sosów
i/lub ziół i/lub przypraw, mrożone dania gotowe z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa,
mrożone dania gotowe z dodatkiem wyrobów mącznych, mrożone dania gotowe z dodatkiem sosów i/lub ziół i/lub przypraw, sałatki owocowe i warzywne, owoce i warzywa puszkowane, zupy,
składniki do sporządzania zup, żywność dietetyczna składająca
się głownie z owoców i warzyw, żywność o obniżonej zawartości
tłuszczu i cholesterolu składająca się głownie z owoców i warzyw;
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wszystkie powyższe towary nie będące: musami owocowymi,
przecierami owocowymi i warzywnymi, smoothie owocowymi,
warzywnymi i owocowo - warzywnymi z przewag produktów
mlecznych, sokami i napojami zawartymi w tej klasie oraz przetworami owocowymi i warzywnymi stanowiącymi galaretki, galaretki
owocowe, dżemy, kompoty, musy, koncentraty, miąższ z owoców,
przeciery; klasa 29.
(111) 326602 D. Wpisano: „Na podstawie wniosku z dniu 17
lutego 2021 r. nadesłanego przez HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska dokonano podziału
prawa dla towarów zawartych w klasach 29 i 32.”
(111) 326602A A. Wpisano: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
(111) 326602A C. Wpisano: musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne; przetwory owocowe i warzywne stanowiące
galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, musy, koncentraty,
miąższ z owoców, przeciery; smoothie owocowe, warzywne i owocowo - warzywne z przewagą produktów mlecznych; przetwory
owocowe i warzywne stanowiące soki i napoje zawarte w tej klasie;
żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców i warzyw,
żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca
się głównie z owoców i warzyw stanowiąca smoothie owocowe,
warzywne i owocowo - warzywne z przewagą produktów mlecznych, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne, przetwory
owocowe i warzywne stanowiące galaretki, galaretki owocowe,
dżemy, kompoty, musy, koncentraty, miąższ z owoców, przeciery, przetwory owocowe i warzywne stanowiące soki i napoje zawarte w tej klasie; klasa 29; wody niegazowane i gazowane, wody
mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty
do wytwarzania wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo - warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe, warzywne i owocowo
- warzywne, soki i napoje o obniżonej wartości energetycznej,
owocowe, warzywne i owocowo - warzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub solami mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady,
syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów,
ekstrakty do napojów; smoothie owocowe, warzywne, owocowo warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub
bez dodatku ekstraktów roślinnych, z dodatkiem lub bez dodatku
produktów mlecznych; klasa 32.
(111) 237368 C. Wykreślono: substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów medycznych, napoje dietetyczne do celów leczniczych, napoje lecznicze, wody
mineralne do celów leczniczych, preparaty witaminowe, napary
i nalewki lecznicze, zioła i herbaty do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, słód do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna i żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
zawarta w tej klasie; klasa 5; mięso, wyroby mięsne i wędliniarskie,
kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce i warzywa
konserwowane
w alkoholu, galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty,
jaja, jaja w proszku, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzywne z przewagą produktów mlecznych, jogurty, mrożone jogurty, kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło
czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, margaryna, smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa,
mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe
z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z do-
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datkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne,
sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, miąższ z owoców,
żelatyna do żywności, chipsy owocowe, owoce lukrowane, owoce
i warzywa puszkowane, owoce kandyzowane; owoce morza, zupy,
składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane, mrożone
grzyby, koncentraty pomidorowe, spożywcze pyłki kwiatowe, rodzynki, migdały, bakalie; żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców i warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu
i cholesterolu składająca się głównie z owoców i warzyw; klasa 29;
kawa, herbata, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao,
kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy, mąka,
wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem owoców i warzyw, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby piekarnicze, ozdoby do ciast
i wypieków, polewy do ciast i wypieków, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe; czekolada, lody, lody spożywcze, lody spożywcze
w proszku, lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety, desery lodowe, preparaty do sporządzania lodów,
środki wiążące do lodów, sorbety, miód, propolis i inne spożywcze
produkty pszczelarskie, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy owocowe
i warzywne, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, przyprawy, przyprawy ziołowe, aromaty do napojów, środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, guma do żucia
nie do celów leczniczych, keczup, majonezy, sosy do mięs klasa 30;
piwo, wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe,
sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania
wody mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne
i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne,
soki przecierowe owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki,
napoje i nektary o obniżonej wartości energetycznej, owocowe,
warzywne i owocowo-warzywne soki, napoje i nektary wzbogacone witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub innymi składnikami mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy
do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów; smoothie owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych,
z dodatkiem lub bez dodatku produktów mlecznych klasa 32; napoje alkoholowe, napoje alkoholowe na bazie owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, likiery, miód pitny, ekstrakty i esencje alkoholowe, ekstrakty owocowe z alkoholem, wina, wódki klasa
32; produkcja na rzecz osób trzecich soków owocowych i warzywnych, mrożonych owoców i warzyw, mrożonych mieszanek owocowych i warzywnych, mrożonych dań gotowych z owoców i warzyw, wyrobów lodowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów
produkcja na rzecz osób trzecich zagęszczonych soków owocowych i warzywnych, napojów, żywności; usługi wytłaczania owoców; klasa 40; Wpisano: substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dietetyczna do celów medycznych, słód do celów
farmaceutycznych, żywność dietetyczna i żywność o obniżonej
zawartości tłuszczu i cholesterolu zawarta w tej klasie, wszystkie
powyższe towary nie będące: napojami dietetycznymi do celów
leczniczych, napojami leczniczymi, wodami mineralnymi do celów
leczniczych, preparatami witaminowymi, naparami i nalewkami
leczniczymi, ziołami i herbatami do celów leczniczych, żywnością
dla niemowląt, żywności dietetyczną i żywności o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu zawartej w tej klasie i stanowiącą
napoje i soki, musy owocowe i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty owocowe i warzywne; klasa 5; mięso, wyroby
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mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty
mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, jaja, jaja
w proszku, produkty mleczne, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło,
masło czekoladowe, masło kakaowe, masło kokosowe, margaryna,
smalec, przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe z owoców i warzyw, mrożone dania gotowe wegetariańskie
i z dodatkiem mięsa, sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, żelatyna do żywności, chipsy owocowe, owoce lukrowane,
owoce i warzywa puszkowane, owoce kandyzowane, owoce morza, zupy, składniki do sporządzania zup, grzyby konserwowane,
mrożone grzyby, spożywcze pyłki kwiatowe, rodzynki, migdały,
bakalie, żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców
i warzyw, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
składająca się głównie z owoców i warzyw; wszystkie powyższe
towary z nie będące galaretkami, galaretkami owocowymi, dżemami, kompotami, mlekiem, napojami mlecznymi, napojami z przewagą mleka, jogurtami, kefirami, smoothie owocowymi, warzywnymi i owocowo warzywnymi z przewagą mleka, musami
stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, przecierami stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, miąższem z owoców
stanowiącym przetwory owocowe i warzywne, koncentratami stanowiącymi przetwory owocowe i warzywne, musami owocowymi,
przecierami owocowymi i warzywnymi, miąższem z owoców, koncentratami pomidorowymi, przetworami owocowymi i warzywnymi stanowiącymi soki i napoje zawarte w tej klasie; klasa 29; cukier,
słodziki, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago, mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne, wyroby mączne z dodatkiem owoców i warzyw, gotowe dania na bazie produktów zbożowych
i mąki, ravioli, pizza, lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze,
muesli, chleb, wyroby piekarnicze, ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty,
ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, galaretki owocowe, czekolada, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku,
lody mleczne, lody wodne, lody sokowe, lody owocowe, sorbety,
desery lodowe, preparaty do sporządzania lodów, środki wiążące
do lodów, sorbety, miód, propolis i inne spożywcze produkty
pszczelarskie, syropy z melasy, drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy owocowe i warzywne,
sosy przyprawowe, sosy do sałatek, przyprawy, przyprawy ziołowe, środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, guma do żucia nie do celów leczniczych, keczup,
majonezy, sosy do mięs; klasa 30; produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, żywe owoce
morza, skorupiaki, ryby, świeże owoce i warzywa, owoce cytrusowe, owoce runa leśnego, grzyby, zioła, pieprz ziołowy, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, kiełki roślin, zarodki roślin, karmy dla zwierząt, słód; klasa 31; produkcja na rzecz osób trzecich mrożonych
owoców i warzyw, mrożonych mieszanek owocowych i warzywnych, mrożonych dań gotowych z owoców i warzyw, wyrobów lodowych i deserów lodowych, lodów, sorbetów (nie będących napojami); produkcja na rzecz osób trzecich żywności z wyłączeniem
żywności stanowiącej: galaretki. galaretki owocowe, dżemy, kompoty, napoje. smoothie, musy owocowce i warzywne, przeciery
owocowe i warzywne, miąższ z owoców, koncentraty owocowe
i warzywne i z wyłączeniem żywności będącej sokami owocowymi
i warzywnymi, zagęszczonymi sokami owocowymi i warzywnymi,
napojami oraz z wyłączeniem usług wytłaczania owoców; klasa 40;
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie posiłków, napojów i żywności, usługi kateringowe, prowadzenie barów,
kafeterii, kawiarni, restauracji, barów, stołówek, punktów gastronomicznych, usługi tymczasowego zakwaterowania, prowadzenie
domów turystycznych, pensjonatów, hoteli; klasa 43.

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska dotyczącego dokonano
podziału prawa dla towarów zawartych w klasach 5, 29, 30,32,33 i 40.”
(111) 327368A A. Wpisano: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
(111) 327368A C. Wpisano: napoje dietetyczne do celów leczniczych, napoje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych,
preparaty witaminowe, napary i nalewki lecznicze, zioła i herbaty
do celów leczniczych, żywność dla niemowląt; żywność dietetyczna i żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu
zawarta w tej klasie stanowiąca napoje i soki oraz musy owocowe
i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty owocowe i warzywne; klasa 5; w części galaretki, galaretki owocowe, dżemy, kompoty, mleko, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka,
smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzywne z przewagą
produktów mlecznych, jogurty, mrożone jogurty, kefiry; przetwory
owocowe i warzywne stanowiące musy, przeciery, miąższ z owoców, koncentraty; przetwory owocowe i warzywne stanowiące
soki i napoje zawarte w tej klasie; miąższ z owoców; musy owocowe; przeciery owocowe i warzywne; koncentraty pomidorowe;
żywność dietetyczna składająca się głównie z owoców i warzyw,
żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu składająca się głównie z owoców i warzyw stanowiące: galaretki, galaretki
owocowe, dżemy, kompoty, mleko, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, smoothie owocowe, warzywne i owocowo-warzywne z przewag produktów mlecznych, jogurty, mrożone jogurty,
kefiry, przetwory owocowe i warzywne będące musami, przecierami, miąższem z owoców, koncentratami, miąższ z owoców, musy
owocowe, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty pomidorowe, przetwory owocowe i warzywne stanowiące soki i napoje zawarte w tej klasie; klasa 29; kawa, herbata, herbata mrożona, kakao,
napoje na bazie kakao, kawy i herbaty, napoje kawowe i kakaowe
z mlekiem, namiastki kawy, aromaty do napojów; klasa 30; piwo,
wody niegazowane i gazowane, wody mineralne, stołowe, sodowe, mineralne wody smakowe, produkty do wytwarzania wody
mineralnej i wody mineralnej smakowej, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, koktajle
bezalkoholowe, soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki
przecierowe owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, soki, napoje i nektary o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowo-warzywne soki, napoje i nektary wzbogacone
witaminami i/lub wapniem i/lub żelazem i/lub innymi składnikami mineralnymi, sorbety jako napoje, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, napoje serwatkowe, lemoniady, syropy do lemoniady, syropy i preparaty do sporządzania napojów, esencje do napojów, ekstrakty do napojów; smoothie owocowe, warzywne,
owocowo-warzywne, z dodatkiem lub bez dodatku nasion, z dodatkiem lub bez dodatku ekstraktów roślinnych, z dodatkiem lub
bez dodatku produktów mlecznych; klasa 32 napoje alkoholowe,
napoje alkoholowe na bazie owoców, napoje alkoholowe zawierające owoce, likiery, miód pitny, ekstrakty i esencje alkoholowe,
ekstrakty owocowe z alkoholem, wina, wódki; klasa 33 produkcja
na rzecz osób trzecich następującej żywności: galaretek, galaretek owocowych, dżemów, kompotów, napojów, smoothie, musów
owocowych i warzywnych, przecierów owocowych i warzywnych,
miąższu z owoców, koncentratów owocowych i warzywnych; usługi wytłaczania owoców; produkcja na rzecz osób trzecich soków
owocowych i warzywnych; produkcja na rzecz osób trzecich zagęszczonych soków owocowych i warzywnych, napojów; klasa 40.
(111) 333081 A. Wykreślono: LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 356323322; Wpisano: LABORATOIRE L’IDEAL PARISIEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niegoszowice, Polska
356323322.

(111) 327368 D. Wpisano: „Na podstawie wniosku z dniu 17 lutego 2021 r. nadesłanego przez HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

(111) 333765 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
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592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 337860 A. Wykreślono: IPSEN PHARMA GmbH, Ettlingen, Niemcy; Wpisano: Ipsen Consumer HealthCare, Boulogne- Billancourt, Francja.
(111) 339565 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019
r., sygn. akt: II Nc 219/19 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
z dnia 14 listopada 2019 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli Andrzej Lus w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 6/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Kamila Górnego zamieszkałego w miejscowości Jastrzębie-Zdrój.”
(111) 340200 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.
(111) 342480 A. Wykreślono: JAKŚ AGNIESZKA, JAKŚ DAWID
KLIK PROJEKT SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, Polska 368282358; Wpisano: DAWID JAKŚ, Środa Wielkopolska, Polska.
(111) 343155 A. Wykreślono: URSZULA KROPISZ, FIRMA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PANDA, Bydgoszcz, Polska
341334620; Wpisano: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PANDA ADRIANNA ŚNIEGOWSKA, Bydgoszcz, Polska 341334620.
(111) 343473 A. Wykreślono: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 145988298;
Wpisano: HEXANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, Polska 145988298.
(111) 345045 A. Wykreślono: CS GROUP POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 140756502; Wpisano: WENET GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140756502.
(111) 348068 A. Wykreślono: MARIOLA SOBIESKA-SŁOCIŃSKA, Polanica-Zdrój, Polska; Wpisano: MIRANDA SŁOCIŃSKA, Polanica-Zdrój, Polska.

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej (w przypadku konwersji – oznaczono literą K), określenie
znaku towarowego przedstawionego w postaci liter bądź cyfr albo,
jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera elementy graficzne,
wskazanie symboli klas elementów graficznych znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego,
jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju, datę rejestracji
międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia, datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu Patentowego
oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego wyznaczenia.
(111) 1029185
(540) Enjoy
(732) Melitta Europa GmbH & Co. KG,
Ringstraße 99, 32427 Minden (DE)
(151) 2019 12 12
(441) 2020 01 20
(111) 1251948
(540) BL Beautyline
(531) CFE: 26. 04. 10, 27. 05. 24
(732) Kik Textilien und Non-Food GmbH,
Siemensstr. 21, 59199 Bönen (DE)
(151) 2014 11 24
(441) 2015 08 03

(511) 11
(581) 2020 01 02
(511) 3, 14, 26
(581) 2015 06 18
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(111) 1283074
(540) LL LINGLONG
(531) CFE: 26. 01. 19, 27. 05. 10
(511) 12
(732) Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., No. 777 Jinlong Road,
Zhaoyuan City, 265400 Shangdong Province (CN)
(151) 2021 08 24
(441) 2021 10 11
(581) 2021 09 23
(111) 1362043
(540) Soda
(531) CFE: 21. 03. 01, 27. 05. 05, 29. 01. 15
(511) 38, 41, 42
(732) International Soccer-Data Limited,
Room 921, Zhongguancun Chuangye Building, No. 26 Shangdi
Xinxi Road, Haidian District, Beijing (CN)
(151) 2016 12 20
(441) 2017 09 11
(581) 2017 08 24
(111) 1376655
(540) BIORPHEN
(511) 5
(732) Sintetica S. A., Via Penate 5, CH-6850 Mendrisio (CH)
(151) 2017 08 30
(441) 2017 12 11
(581) 2017 11 23
(111) 1409285
(540) Active Flora baby
(531) CFE: 01. 13. 01, 25. 05. 02, 27. 05. 10
(511) 5
(732) Alpen Pharma AG, Finkenhubelweg 16, CH-3012 Bern (CH)
(151) 2018 02 12
(441) 2018 07 16
(581) 2018 06 28
(111) 1457987
(540) Fa So La
(531) CFE: 26. 01. 06, 27. 05. 24

(511) 3, 6, 8, 16, 18, 20,
21, 22, 28, 35, 42
(732) Yiwu Chuanmu Daily Necessities Co., Ltd., Business location
No. 60491, Market 5, International Trade City, Yiwu, Zhejiang (CN)
(151) 2018 07 26
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
(111) 1471244
(540) MOSCOW LIGHTS
(732) KPO MARKETING COMPANY LIMITED,
Egypt Street, 12, CY-1097 Nicosia (CY)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 07 01

(511) 33
(581) 2019 06 13

(111) 1500486
(540) COMFY
(531) CFE: 25. 03. 01, 26. 01. 03,
26. 04. 05, 29. 01. 13
(511) 9, 11, 35
(732) COMFY HOLDINGS LIMITED, Sotiraki Markidi, 20,
Block 6, Unit with door No. A, CY-8036 Paphos (CY)
(151) 2019 07 29
(441) 2019 12 16
(581) 2019 11 28
(111) 1563029
(540) ProHook
(732) Lohmann-koester GmbH & Co. KG,
Industriestr. 2, 96146 Altendorf (DE)
(151) 2021 09 23
(441) 2021 11 02

(511) 5, 16, 17, 26
(581) 2021 10 14

(111) 1578262
(540) SOPHWAY
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 10
(732) SHENZHEN SOPHWAY TECHNOLOGY CO., Ltd.,
7th Floor, Building 9, Zhongyuntai Technology Industrial Park,
Songbai Rd., Tangtou Community, Shiyan Avenue, Bao’ an District,
Shenzhen, Guangdong (CN)
(151) 2021 09 01
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1615062
(540) AIFEN
(531) CFE: 26. 01. 18, 27. 05. 24
(511) 7
(732) Foshan Cengon Electronic Intelligent Equipment Co., Ltd.,
Rm. 502, Bldg. 4 Shunde Wanyang Crowd Innovation Park, 8-1
West Area 1st Rd., Xiantang Vil., Longjiang Town, Shunde Dist.,
Foshan City, 528000 Guangdong Province (CN)
(151) 2021 07 13
(441) 2021 10 18
(581) 2021 09 30
(111) 1618205
(540) Nanfone
(531) CFE: 27. 05. 17
(511) 9
(732) QUANZHOU NANFONE ELECTRONIC CO., LTD.,
Wan’an Tangxi Industrial Area, Luojiang District, Quanzhou City,
362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 06 10
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1618268
(540) WV WEINV
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 6
(732) WENZHOU WINNER HARDWARE CO., LTD., Building 3, No. 77,
East Julong road, Quxi Sub-District, Ouhai District, Wenzhou City,
325000 Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 04 26
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
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(111) 1618289
(540) H
(531) CFE: 26. 15. 09, 27. 01. 01, 27. 05. 08
(511) 5, 35
(732) Shenzhen Watmind Medical Co., Ltd, 8th Floor, Building
A, No. 16-1, Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi Subdistrict,
Pingshan District, Shenzhen City, 518118 Guangdong Province
(CN)
(151) 2021 06 07
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1618429
(540) S SynCon Hub
(531) CFE: 26. 01. 06, 26. 15. 25, 27. 05. 01
(511) 35, 39
(732) COSCO SHIPPING Lines Co., Ltd.,
23/F, No. 378 Dongdaiming Road, Hongkou District, Shanghai (CN)
(151) 2021 07 28
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1618515
(540) DEVEINNO
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 1
(732) TAICANG ZHANXIN ADHESIVE MATERIAL CO., LTD.,
NO. 288 Guangzhou East Road Taicang Economic, Taicang City,
Suzhou City, 215413 Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 09 13
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1618715
(540) Phyto R
(511) 1
(732) Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg (DE)
(151) 2021 06 14
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1618743
(540) MSB
(511) 12, 37
(732) Publichne aktsionerne tovarystvo „MOTOR SICH”,
15 Motorobudivnykiv Av, Shevchenkivsky district, Zaporizhia,
Zaporizhia region 69068 (UA)
(151) 2021 07 06
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1618809
(540) NOVA
(511) 9
(732) Hetronic International, Inc.,
3905 NW 36th St. OKLAHOMA CITY OK 73112 (US)
(151) 2021 08 20
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1618836
(540) SHIMALAYA
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 10
(732) Shandong Shanfang Medical Consulting Service Co., Ltd.,
Room 2-21-2104, Xiyuan Building, 2167 Yantai Road, Huaiyin
District, Jinan City, 250000 Shandong Province (CN)
(151) 2021 07 09
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1618846
(540) eainvc
(531) CFE: 26. 15. 01, 27. 05. 01
(511) 25
(732) QUANZHOU RUIJUN SPORTS GOODS LIMITED COMPANY, 4
Floor, No. 261 Fanrong Road, Bantou Community, Fuqiao Street,
Licheng District, Quanzhou City, 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 09 07
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1618896
(540) INSONASTIC
(732) BS COATINGS, Allée Paul Sabatier,
Aubevoye Le Val-d’Hazey, F-27940 (FR)
(151) 2021 07 22
(441) 2021 11 02
(111) 1618904
(540) REAVON
(732) BENSAHKOUN Jacques,
34 rue Gaultier, F-92400 COURBEVOIE (FR)
(151) 2021 07 22
(441) 2021 11 02

(511) 17
(581) 2021 10 14
(511) 9
(581) 2021 10 14

(111) 1618960
(540) ELEBER
(511) 5
(732) Zentiva, k. s.,
U kabelovny 130/22, CZ-102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy (CZ)
(151) 2021 07 29
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1618974
(540) VERBA
(511) 33
(732) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Brestskiy likerovodochny zavod „Belalco””,
2/1, ul. Sovetskaya, 224005 Brest (BY)
(151) 2021 06 28
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1619018
(540) SCAVECTOL
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 08 11
(441) 2021 11 02

(511) 5
(581) 2021 10 14

(111) 1619019
(540) IVERCUTAN
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 08 11
(441) 2021 11 02
(111) 1619020
(540) IVERSOL
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 08 11
(441) 2021 11 02
(111) 1619021
(540) ROSIVER
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 08 11
(441) 2021 11 02
(111) 1619022
(540) SOLDERMAL
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 08 11
(441) 2021 11 02
(111) 1619024
(540) IVERDERM
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 08 11
(441) 2021 11 02
(111) 1619033
(540) STROIVER
(732) Dermapharm Aktiengesellschaft,
Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald (DE)
(151) 2021 08 27
(441) 2021 11 02
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(511) 5

(581) 2021 10 14
(511) 5

(581) 2021 10 14
(511) 5

(581) 2021 10 14
(511) 5

(581) 2021 10 14
(511) 5

(581) 2021 10 14
(511) 5

(581) 2021 10 14

(111) 1619097
(540) PayDo
(531) CFE: 26. 02. 01, 26. 11. 21, 27. 05. 10, 29. 01. 04
(511) 36
(732) ECOMMERCE TECHNOLOGIES LTD,
Cambridge House, 16 High Street, Saffron Walden,
Essex CB10 1AX (GB)
(151) 2021 08 06
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1619126
(540) HERMES OPEN 24
(511) 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 06 30
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1619158
(540) JUSTFOG
(511) 9, 34
(732) JFT Co., Ltd, #1201, W-dong, Seongsu Station Hyundai
Terrace Tower, 7, Yeonmujang 5ga-gil, Seongdong-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 09 09
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1619237
(540) MY WAY
(531) CFE: 18. 01. 09, 27. 05. 01, 29. 01. 13
(732) AGROHIM&KEMOIMPEX DOO BEOGRAD,
Resavska 66, 11000 Beograd (RS)
(151) 2021 07 09
(441) 2021 11 02

(511) 35, 37

(581) 2021 10 14

(111) 1619276
(540) PINAR KURUYEMİŞ
(531) CFE: 26. 04. 05, 26. 11. 01, 27. 05. 01, 29. 01. 12
(511) 29, 30
(732) PINAR KURUYEMİŞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, Adana
Çevre Yolu Caddesi, No:56 İç Kapı No: 1, Karatay-Konya (TR)
(151) 2021 03 29
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1619283
(540) smartfood smoothie FRÜDS
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 5, 29, 32
(732) Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu „Oasis Grup”,
komn. 5, d. 1, ul. Nakhimova, Bobruysk,
213823 Mogilevskaya obl. (BY)
(151) 2021 04 09
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1619417
(540) MEDIPOL
(531) CFE: 02. 09. 01, 26. 03. 23, 27. 05. 01, 29. 01. 13
(511) 41, 44
(732) MEDİPOLİTAN SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ, KOŞUYOLU MAH. ALİ DEDE SOKAK NO. 7, KAT. 2-3
KOŞUYOLU, KADIKÖY, İSTANBULTR-34718 (TR)
(151) 2021 05 24
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
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(111) 1619421
(540) ELECT
(511) 3, 5
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu
«EVROTORG», ul. Kazintsa, d. 52a, k. 22, 220099 Minsk (BY)
(151) 2021 08 02
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1619521
(540) TRAVERO
(732) Semmelrock International GmbH,
Wienerbergerplatz 1, A-1100 Wien (AT)
(151) 2021 03 29
(441) 2021 11 02

(511) 19
(581) 2021 10 14

(111) 1619584
(540) SAPIENS PURCARI
(531) CFE: 02. 01. 01, 07. 01. 01, 27. 05. 01
(511) 33
(732) VINĂRIA PURCARI S. R. L.,
întreprindere mixtă, MD-4229 Purcari, Ştefan-Vodă (MD)
(151) 2021 07 21
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1619624
(540) WINE CRIME
(531) CFE: 23. 03. 10, 26. 11. 01, 27. 05. 01
(511) 33
(732) VINĂRIA BOSTAVAN S. R. L.,
întreprindere mixtă, Etulia, Vulcăneşti, MD-5352 UTA Găgăuzia (MD)
(151) 2021 06 24
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1619639
(540) tesoro LABS
(531) CFE: 02. 01. 01, 23. 05. 05, 27. 05. 10
(511) 9
(732) MIGALSKA-DEINDOERFER, MAGDALENA, C/O FERGUSON
CASE ORR PATERSON LLP, 1050 SOUTH KIMBALL ROADVENTURA
CA 93004 (US)
(151) 2021 08 06
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1619728
(540) WeSWAG
(531) CFE: 27. 05. 01
(511) 28
(732) Impulse (Qingdao) Health Tech Co., Ltd.,
No. 369 Huashan 2nd Road, Jimo City, Qingdao City, Shandong
Province (CN)
(151) 2021 08 31
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1619853
(
531) CFE: 05. 03. 13, 26. 01. 06, 26. 07. 04, 29. 01. 15
(511) 5
(732) Bayer Consumer Care AG,
Peter-Merian-Str. 84, CH-4052 Basel (CH)
(151) 2021 09 02
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA,
W KTÓREJ WYDANO DECYZJĘ
O DEFINITYWNEJ ODMOWIE UZNANIA OCHRONY
NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji międzynarodowej, określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.
(111) 1261406
(540) KINDER CARDS
(732) SOREMARTEC S.A.,
16, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg (LU)
(151) 2015 06 09
(441) 2015 09 28

(511) 30
(581) 2015 08 20

(111) 1378376
(540) CHCH
(511) 18, 25
(732) DONGGUAN YINSHENG FOOTWEAR CO., LTD.,
New Industrial Park, Xintang Village, Houjie Town, Dongguan City,
Guangdong (CN)
(151) 2017 10 04
(441) 2017 12 27
(581) 2017 12 07
(111) 1504429
(540) IBIBLE
(511) 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45
(732) SCREENLIFE LIMITED,
Office 45, 4th Floor, Bouboulina Building,
1-3,Bouboulina Street, CY-1060 Nicosia (CY)
(151) 2019 09 20
(441) 2020 01 07
(581) 2019 12 19
(111) 1581758
(540) Legends of Vinyl
(511) 41
(732) Riki Orellana, 6981 NW 20 Court, Margate FL 33063 (US)
(151) 2021 01 29
(441) 2021 04 06
(581) 2021 03 18

