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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

Patenty
Udzielone prawa
(od nr 240 976 do nr 241 010)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241006
(41) 2021 08 02
(51) A61L 15/24 (2006.01)
A61L 15/28 (2006.01)
A61L 15/40 (2006.01)
(21) 432720 (22)
2020 01 28

(72) BIALIK-WĄS KATARZYNA, Kraków (PL); MALINA DAGMARA,
Kraków (PL); PLUTA KLAUDIA, Kamionka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54)	Sposób otrzymywania hydrożelowego materiału opatrunkowego
(B1) (11) 241008
(41) 2021 02 22
(51) B01D 1/22 (2006.01)
B01D 3/08 (2006.01)
(21) 430840 (22)
2019 08 08
(72) OKONIEWSKI DARIUSZ, Gdynia (PL)
(73) OKONIEWSKI DARIUSZ, Gdynia (PL)
(54) Wielostopniowa wyparka
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(B1) (11) 241003
(41) 2021 10 04
(51) B01D 61/36 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
(21) 433431 (22)
2020 04 03
(72)	GRYTA MAREK, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54)	Sposób odsalania wody zanieczyszczonej olejami i układ do odsalania wody zanieczyszczonej olejami
(B1) (11) 241004
(41) 2021 10 04
(51) B01D 61/36 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
(21) 433432 (22)
2020 04 03
(72)	GRYTA MAREK, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54)	Sposób przygotowania polipropylenowych membran hydrofobowych do odsalania wody zanieczyszczonej związkami ropopochodnymi w procesie destylacji membranowej
(B1) (11) 240976
(41) 2020 04 20
(51) B01J 19/08 (2006.01)
(21) 427459 (22)
2018 10 18
(72) MŁOTEK MICHAŁ, Józefów (PL); ULEJCZUK BOGDAN,
Zabraniec (PL); KRAWCZYK KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
BIAŁY MACIEJ, Olsztyn (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Reaktor do prowadzenia rozkładu ciekłych substancji w plazmie
nierównowagowej wyładowania ślizgowego
(B1) (11) 240999
(41) 2020 09 21
(51) B22F 3/06 (2006.01)
(21) 429244 (22)
2019 03 13
(72) KASZUWARA WALDEMAR, Warszawa (PL);
ZYGMUNTOWICZ JUSTYNA, Wykowo (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54)	Sposób wytwarzania wiązanych materiałów magnetycznie
twardych o obwodowym ukierunkowaniu cząstek
(B1) (11) 241000
(41) 2019 11 04
(51) B23Q 1/70 (2006.01)
B23B 31/26 (2006.01)
(21) 428577 (22)
2019 01 14
(72) KOSIŃSKI ROBERT, Komarówka (PL)
(73) DEXTAL Ewelina Dudek, Stary Uścimów (PL)
(54) Urządzenie wiertnicze
(B1) (11) 241009
(41) 2020 03 09
(51) B25J 9/06 (2006.01)
(21) 426778 (22)
2018 08 27
(72) FRĄCCZAK ŁUKASZ, Łódź (PL); PODSĘDKOWSKI LESZEK,
Łódź (PL); KOTER KATARZYNA, Łódź (PL); ŻAK PAWEŁ, Łódź (PL);
KOBIERSKA AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Robot wężopodobny o napędzie pneumatycznym
(B1) (11) 240996
(41) 2021 06 28
(51) B29B 7/16 (2006.01)
B29B 7/82 (2006.01)
(21) 432252 (22)
2019 12 17
(72) KLEPKA TOMASZ, Lublin (PL); GARBACZ TOMASZ, Lublin (PL);
TOR-ŚWIĄTEK ANETA, Lublin (PL); BIAŁASZ SEBASTIAN, Chełm (PL);
NOSAL WIERCIŃSKA AGNIESZKA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do mieszania odpadów polimerowych
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(B1) (11) 240990
(41) 2020 09 21
(51) B33Y 70/00 (2015.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08L 99/00 (2006.01)
(21) 429229 (22)
2019 03 11
(72) PODSTAWCZYK DARIA, Jelcz-Laskowice (PL); NIZIOŁ
MARTYNA, Izbica (PL); WITEK-KROWIAK ANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54)	Nanokompozytowy hydrożel magnetyczny do druku trójwymiarowego oraz sposób jego wytwarzania
(B1) (11) 240981
(41) 2018 07 02
(51) B62B 7/12 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
(21) 419912 (22)
2016 12 20
(72) KORZEKWA ANITA, Częstochowa (PL)
(73)	ANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa (PL)
(54)	Siedzisko wózka z oparciem, zwłaszcza wózka dziecięcego
(B1) (11) 240988
(41) 2018 05 21
(51) C03C 3/097 (2006.01)
C03C 4/00 (2006.01)
A61L 27/10 (2006.01)
(21) 419463 (22)
2016 11 15
(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 krzemianowo-fosforanowego
(B1) (11) 240989
(41) 2020 01 02
(51) C03C 17/36 (2006.01)
B32B 7/02 (2019.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C23C 4/12 (2016.01)
(21) 426051 (22)
2018 06 25
(72) DZIEDZIC ANDRZEJ, Wola Zarczycka (PL); BOHNOWSKI
WOJCIECH, Kielnarowa (PL); SZYLLER ŁUKASZ, Płońsk (PL);
ADAMIAK STANISŁAW, Rzeszów (PL); WISZ GRZEGORZ,
Rudna Wielka (PL); CEBULSKI JÓZEF, Nagawczyna (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54)	Sposób wytwarzania powłoki ditlenku tytanu modyfikowanego
srebrem i azotem oraz powłoka wytworzona tym sposobem
(B1) (11) 240980
(41) 2021 04 06
(51) C04B 7/42 (2006.01)
C04B 18/04 (2006.01)
B09B 3/27 (2022.01)
(21) 431385 (22)
2019 10 04
(72) RAJCZYK KRYSTYNA, Opole (PL); JANUS GRZEGORZ,
Opole (PL); KALICIAK AGNIESZKA, Kadłub (PL); BRUKHANSKA
DARIA, Rybnik (PL)
(73) KGHM METRACO SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica (PL)
(54) Zastosowanie odpadu z flotacyjnego wzbogacania rud miedzi
w materiałach dla budownictwa
(B1) (11) 240985
(41) 2020 06 01
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 24/24 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
C04B 14/28 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
(21) 427946 (22)
2018 11 28
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(72) BRACHACZEK WACŁAW, Bielsko-Biała (PL)
(73)	SEMPRE FARBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Zestaw tynków renowacyjnych
(B1) (11) 241007
(41) 2022 03 14
(51) C04B 35/01 (2006.01)
C04B 35/105 (2006.01)
C04B 35/106 (2006.01)
C04B 35/03 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
(62) 420577
(21) 439485 (22)
2017 02 17
(72) CZAPKA ZBIGNIEW, Sędziszów Małopolski (PL);
ŚWIERSZCZ ROBERT, Rzeszów (PL); CZAPKA RENATA,
Sędziszów Małopolski (PL)
(73) ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Ogniotrwały beton i prefabrykat betonowy wytwarzany z tego
betonu
(B1) (11) 240991
(41) 2021 10 04
(51) C07C 227/10 (2006.01)
C07C 229/36 (2006.01)
(21) 433365 (22)
2020 03 27
(72)	HOFFMANN JÓZEF, Wrocław (PL); KLEM-MARCINIAK
EWELINA, Kiełczów (PL); OLSZEWSKI TOMASZ, Wrocław (PL);
HOFFMANN KRYSTYNA, Wrocław (PL); HUCULAK-MĄCZKA MARTA,
Kąty Wrocławskie (PL); NIEWIEŚ DOMINIK, Godziesze Małe (PL);
ZIELIŃSKI JAKUB, Wrocław (PL); KANIEWSKI MACIEJ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BRAUN-GIWERSKA MAGDALENA,
Potaśnia (PL); KLAKOCAR-CIEPACZ MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54)	Sposób wytwarzania kwasu etylenodiamino-N,N’-bis(2-hydroksyfenylooctowego) EDDHA oraz chelatów na jego bazie
(B1) (11) 240992
(41) 2020 12 28
(51) C07F 15/06 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
A61K 31/69 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 33/10 (2006.01)
(21) 430290 (22)
2019 06 23
(72) BOGUCKA-KOCKA ANNA, Świdnik (PL); KOŁODZIEJ
PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); OLEJNICZAK AGNIESZKA, Łódź (PL);
NEKVINDA JAN, Praga (CZ); GRÜNER BOHUMIR, Brandýsek (CZ)
(73) INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Łódź (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
Institute of Inorganic Chemistry CAS, Husinec-Řež (CZ)
(54) Pochodna naftalimidu, sposób wytwarzania oraz jej zastosowanie
(B1) (11) 241001
(41) 2020 08 10
(51) C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 428748 (22)
2019 01 31
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); TRONINA TOMASZ, Międzybórz (PL); KOSTRZEWASUSŁOW EDYTA, Wrocław (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 5’-O-β-D-(4”-O-Metyloglukopiranozylo)-2’-metoksyflawon
i sposób wytwarzania 5’-O-β-D-(4”-O-metyloglukopiranozylo)-2’metoksyflawonu
(B1) (11) 240993
(41) 2021 03 22
(51) C08B 37/16 (2006.01)
C08J 3/075 (2006.01)

C08J 3/28 (2006.01)
C08F 251/00 (2006.01)
(21) 431155 (22)
2019 09 16
(72) KORYTKOWSKA-WAŁACH ANNA, Ruda Śląska (PL);
ŚMIGA-MATUSZOWICZ MONIKA, Gliwice (PL); WAŚKIEWICZ
SYLWIA, Gliwice (PL); PIETRZAK KAROLINA, Tychy (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Kompozycja do syntezy hydrożelowych materiałów polimerowych z wbudowanymi kowalencyjnie jednostkami cyklodekstryny,
sposób jej otrzymywania i zastosowanie
(B1) (11) 240998
(41) 2021 12 06
(51) C09K 8/68 (2006.01)
C09K 8/90 (2006.01)
(21) 434180 (22)
2020 06 04
(72) BŁAŻ SŁAWOMIR, Świerzowa (PL); ZIMA GRZEGORZ, Jasło (PL);
JASIŃSKI BARTŁOMIEJ, Iwonicz (PL); SZUBRA GRZEGORZ,
Targowiska (PL); SZAJNA ANNA, Rogi (PL)
(73) INSTYTUT NAFTY I GAZU-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków (PL)
(54) Płuczka wiertnicza do przewiercania pokładów węgla
(B1) (11) 240997
(41) 2021 08 02
(51) C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/81 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
D06H 1/00 (2006.01)
(21) 432712 (22)
2020 01 27
(72)	GRZYB TOMASZ, Skórzewo (PL); TYMIŃSKI ARTUR,
Nowa Sól (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54)	Nanokrystaliczne fosforany itru, lantanu, gadolinu lub lutetu
domieszkowane jonami Yb3+,Tm3+ i Eu3+, wykazujące emisję pod
wpływem promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego,
sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako znaczniki luminescencyjne do zabezpieczania odzieży
(B1) (11) 240994
(41) 2021 03 22
(51) C12P 1/02 (2006.01)
C12R 1/69 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
C12R 1/845 (2006.01)
(21) 431167 (22)
2019 09 16
(72) KUTYŁA MATEUSZ, Stanisławice (PL); TRYTEK MARIUSZ,
Janów Lubelski (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54)	Sposób otrzymywania biokatalizatorów z grzybów mezofilnych
(B1) (11) 240995
(41) 2021 03 22
(51) C12P 1/02 (2006.01)
C12R 1/82 (2006.01)
(21) 431168 (22)
2019 09 16
(72) KUTYŁA MATEUSZ, Stanisławice (PL); FIEDUREK JAN, Lublin (PL);
TRYTEK MARIUSZ, Janów Lubelski (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54)	Sposób otrzymywania biokatalizatorów z grzybów psychrofilnych
(B1) (11) 241002
(41) 2020 09 21
(51) C12P 19/44 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 429216 (22)
2019 03 11
(72)	ŁUŻNY MATEUSZ, Wrocław (PL); KOZŁOWSKA EWA,
Wrocław (PL); MAZUR MARCELINA, Wrocław (PL); TRONINA
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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

(72) PIETRYKOWSKI KONRAD, Lublin (PL); GRABOWSKI ŁUKASZ,
Lublin (PL); BIAŁY MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Modułowy podgrzewacz reduktora gazu, zwłaszcza do silników
spalinowych

(B1) (11) 240978
(41) 2020 09 21
(51) C30B 11/02 (2006.01)
C30B 29/52 (2006.01)
(21) 429320 (22)
2019 03 19
(72) PASZKOWSKI ROBERT, Sosnowiec (PL); BOGDANOWICZ
WŁODZIMIERZ, Bytom (PL); KRAWCZYK JACEK, Jaworzno (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54)	Sposób określania usytuowania naprężeń odlewniczych w monokrystalicznym odlewie nadstopu lotniczego

(B1) (11) 240983
(41) 2021 12 13
(51) F16H 13/12 (2006.01)
H02K 49/10 (2006.01)
(21) 434292 (22)
2020 06 12
(72) BABRAJ PAWEŁ, Prądnik Korzkiewski (PL); FIJAŁKOWSKI
LUCJAN, Jacków (PL); TRYBEK DANIEL, Żory (PL)
(73) BABRAJ PAWEŁ BAMET, Wielka Wieś (PL); FIJAŁKOWSKI
LUCJAN, Jacków (PL)
(54) Przekładnia magnetyczna

(B1) (11) 240986
(41) 2021 05 04
(51) D06M 11/83 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
D06M 101/04 (2006.01)
(21) 431532 (22)
2019 10 21
(72)	ŁOŚ ADAM, Leżajsk (PL); RAJSKI ŁUKASZ, Leżajsk (PL)
(73)	EKO-STYL RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Leżajsk (PL)
(54)	Sposób apreturowania tkanin

(B1) (11) 241010
(41) 2021 06 14
(51) G01N 3/20 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
(21) 436392 (22)
2020 12 17
(72) KUJAWSKI WOJCIECH, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do badania wytrzymałości płyt warstwowych

(B1) (11) 240987
(41) 2020 06 01
(51) E01C 5/06 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)
B28B 1/00 (2006.01)
C04B 41/00 (2006.01)
(21) 427868 (22)
2018 11 22
(72)	ŁÓJ GRZEGORZ, Kraków (PL); DUDA TADEUSZ, Lisów (PL)
(73) BRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Lisów (PL)
(54)	Sposób wytwarzania kostki brukowej o zwiększonej odporności
na przesiąkanie kapilarne i zwiększonej odporności na działania
czynników atmosferycznych
(B1) (11) 240977
(41) 2020 06 29
(51) E21C 35/197 (2006.01)
E21C 35/19 (2006.01)
(21) 428397 (22)
2018 12 27
(72) BOŁOZ ŁUKASZ, Kraków (PL)
(73)	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uchwyt noża styczno-obrotowego, mocowany na organie urabiającym
(B1) (11) 240982
(41) 2020 04 06
(51) E21F 17/18 (2006.01)
E21D 21/02 (2006.01)
G01N 29/12 (2006.01)
G01N 29/44 (2006.01)
G01L 1/10 (2006.01)
(21) 427285 (22)
2018 09 30
(72) MADZIARZ MACIEJ, Krępice (PL); MIGA SEWERYN, Czeladź (PL);
KWAPULIŃSKI PIOTR, Katowice (PL); BUTRA JAN, Wrocław (PL);
DĘBKOWSKI RAFAŁ, Wrocław (PL)
(73) KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin (PL)
(54)	Sposób i urządzenie do oceny stanu osadzenia kotwi, zwłaszcza
kotwi spoiwowych
(B1) (11) 240979
(41) 2021 06 14
(51) F02M 21/06 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
(21) 432199 (22)
2019 12 12

(B1) (11) 240984
(41) 2022 01 31
(51) H01R 9/22 (2006.01)
H01R 12/50 (2011.01)
H05K 1/18 (2006.01)
(21) 434818 (22)
2020 07 27
(72) PIETRZYK BOGDAN, Jaworzno (PL)
(73)	STILIGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzno (PL)
(54) Płyta drukowana do modułowego, wielokanałowego urządzenia wykonawczego, sterującego odbiornikami elektrycznymi,
zwłaszcza w systemach automatyki budynkowej
(B1) (11) 241005
(41) 2021 05 17
(51) H04L 12/22 (2006.01)
(21) 431825 (22)
2019 11 15
(72) KARPOWICZ MICHAŁ PIOTR, Warszawa (PL); GETKA MICHAŁ,
Nowe Warpno (PL); PIÓRKOWSKI ARKADIUSZ, Paprotnia (PL)
(73)	NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWAPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54)	Sposób i układ adaptacyjnego tworzenia reguł filtracji ruchu
sieciowego na urządzeniu sieciowym samoistnie wykrywający anomalie i automatycznie tłumiący ataki wolumetryczne (DDoS)

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

A61K 31/69 (2006.01)
A61L 15/24 (2006.01)
A61L 15/28 (2006.01)
A61L 15/40 (2006.01)
A61L 27/10 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
A61P 33/10 (2006.01)
B01D 1/22 (2006.01)
B01D 3/08 (2006.01)

2

240992*
241006
241006*
241006*
240988*
240992*
240992*
241008
241008*

	Symbol	Nr
MKP
patentu
1

B01D 61/36 (2006.01)
B01D 61/36 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B09B 3/27 (2022.01)
B22F 3/06 (2006.01)
B23B 31/26 (2006.01)
B23Q 1/70 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
B28B 1/08 (2006.01)

2

241003
241004
240976
240980*
240999
241000*
241000
241009
240987*

* 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

Wygaśnięcie prawa

B28B 1/00 (2006.01)
B29B 7/16 (2006.01)
B29B 7/82 (2006.01)
B32B 7/02 (2019.01)
B33Y 70/00 (2015.01)
B62B 7/12 (2006.01)
B62B 9/12 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C03C 3/097 (2006.01)
C03C 4/00 (2006.01)
C03C 17/36 (2006.01)
C04B 7/42 (2006.01)
C04B 18/04 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 24/24 (2006.01)
C04B 14/06 (2006.01)
C04B 14/28 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C04B 35/01 (2006.01)
C04B 35/105 (2006.01)
C04B 35/106 (2006.01)
C04B 35/03 (2006.01)
C04B 35/10 (2006.01)
C04B 41/00 (2006.01)
C07C 227/10 (2006.01)
C07C 229/36 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C07F 5/02 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C08B 37/16 (2006.01)
C08F 251/00 (2006.01)
C08J 3/075 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08L 99/00 (2006.01)
C09K 8/68 (2006.01)

240987*
240996
240996*
240989*
240990
240981
240981*
240989*
241003*
241004*
240988
240988*
240989
240980
240980*
240985
240985*
240985*
240985*
240985*
240985*
241007
241007*
241007*
241007*
241007*
240987*
240991
240991*
240992
240992*
241001
241002*
240993
240993*
240993*
240993*
240990*
240990*
240998

C09K 8/90 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 11/81 (2006.01)
C09K 11/78 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/69 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
C12R 1/845 (2006.01)
C12R 1/82 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C23C 4/12 (2016.01)
C30B 11/02 (2006.01)
C30B 29/52 (2006.01)
D06H 1/00 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
D06M 101/04 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
E21C 35/197 (2006.01)
E21C 35/19 (2006.01)
E21D 21/02 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F02M 21/06 (2006.01)
F16H 13/12 (2006.01)
F28D 20/02 (2006.01)
G01L 1/10 (2006.01)
G01N 29/12 (2006.01)
G01N 29/44 (2006.01)
G01N 3/20 (2006.01)
G01N 3/00 (2006.01)
H01R 9/22 (2006.01)
H01R 12/50 (2011.01)
H02K 49/10 (2006.01)
H04L 12/22 (2006.01)
H05K 1/18 (2006.01)

240998*
240997
240997*
240997*
241001*
240994
240995
241002
241001*
240994*
240994*
240994*
240994*
240995*
241002*
240989*
240978
240978*
240997*
240986
240986*
240986*
240987
240977
240977*
240982*
240982
240979
240983
240979*
240982*
240982*
240982*
241010
241010*
240984
240984*
240983*
241005
240984*

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego patentu,
datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr	Symbol
patentu
MKP

	Nr	Symbol
patentu
MKP

1

2

1

240976
240977
240978
240979
240980
240981
240982
240983
240984
240985
240986
240987
240988
240989
240990
240991
240992
240993

B01J 19/08 (2006.01)
E21C 35/197 (2006.01)
C30B 11/02 (2006.01)
F02M 21/06 (2006.01)
C04B 7/42 (2006.01)
B62B 7/12 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
F16H 13/12 (2006.01)
H01R 9/22 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
E01C 5/06 (2006.01)
C03C 3/097 (2006.01)
C03C 17/36 (2006.01)
B33Y 70/00 (2015.01)
C07C 227/10 (2006.01)
C07F 15/06 (2006.01)
C08B 37/16 (2006.01)

240994
240995
240996
240997
240998
240999
241000
241001
241002
241003
241004
241005
241006
241007
241008
241009
241010

2

C12P 1/02 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
B29B 7/16 (2006.01)
C09K 11/77 (2006.01)
C09K 8/68 (2006.01)
B22F 3/06 (2006.01)
B23Q 1/70 (2006.01)
C07H 15/26 (2006.01)
C12P 19/44 (2006.01)
B01D 61/36 (2006.01)
B01D 61/36 (2006.01)
H04L 12/22 (2006.01)
A61L 15/24 (2006.01)
C04B 35/01 (2006.01)
B01D 1/22 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
G01N 3/20 (2006.01)

(B1) (11) 195121
(B1) (11) 196340
(B1) (11) 196846
(B1) (11) 197410
(B1) (11) 197822
(B1) (11) 198100
(B1) (11) 198260
(B1) (11) 198325
(B1) (11) 198333
(B1) (11) 198597
(B1) (11) 198781
(B1) (11) 199083
(B1) (11) 199371
(B1) (11) 199921
(B1) (11) 199944
(B1) (11) 200281
(B1) (11) 200369
(B1) (11) 200807
(B1) (11) 200911
(B1) (11) 201581
(B1) (11) 201610
(B1) (11) 201838
(B1) (11) 202110
(B1) (11) 202796
(B1) (11) 202898
(B1) (11) 203126
(B1) (11) 203153
(B1) (11) 203271
(B1) (11) 203525
(B1) (11) 203540
(B1) (11) 203751
(B1) (11) 203976
(B1) (11) 203977
(B1) (11) 204086
(B1) (11) 204103
(B1) (11) 204128
(B1) (11) 204411
(B1) (11) 204425
(B1) (11) 204709
(B1) (11) 204811
(B1) (11) 204839
(B1) (11) 205204
(B1) (11) 205254
(B1) (11) 205528
(B1) (11) 205530
(B1) (11) 206090
(B1) (11) 206188
(B1) (11) 206346
(B1) (11) 206376
(B1) (11) 206405
(B1) (11) 206446
(B1) (11) 206573
(B1) (11) 206629
(B1) (11) 206723
(B1) (11) 206765
(B1) (11) 206923
(B1) (11) 206926
(B1) (11) 206947
(B1) (11) 207100
(B1) (11) 207104
(B1) (11) 207184
(B1) (11) 207537

2020 12 03
2021 02 06
2021 01 21
2019 12 14
2020 10 08
2021 02 07
2021 02 19
2021 03 13
2021 03 19
2020 12 23
2020 10 07
2020 12 17
2021 03 13
2021 01 26
2021 01 17
2021 02 07
2021 03 05
2021 02 23
2020 09 22
2021 03 15
2021 01 11
2019 04 03
2020 10 01
2021 02 19
2021 02 15
2021 01 31
2021 02 19
2021 02 25
2021 03 21
2021 02 17
2021 01 31
2020 12 16
2020 12 19
2021 02 01
2021 02 26
2020 12 23
2021 03 04
2020 12 15
2020 12 12
2021 03 11
2020 02 10
2021 02 06
2021 02 05
2021 03 05
2021 03 21
2021 03 07
2020 12 19
2021 01 08
2021 02 04
2021 02 13
2021 03 28
2021 02 14
2021 03 24
2021 01 09
2021 02 03
2020 10 01
2021 02 17
2021 02 06
2021 03 24
2021 03 18
2021 02 05
2021 03 04

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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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2022/11	EP 3664951 B1
2022/05	EP 3669982 B1
2022/12	EP 3676512 B1
2022/04	EP 3677323 B1
2022/18	EP 3679025 B1
2022/15	EP 3685781 B1
2022/11	EP 3691267 B1
2022/20	EP 3699059 B1
2022/19	EP 3705675 B1
2022/21	EP 3706570 B1
2022/03	EP 3707419 B1
2022/11	EP 3709757 B1
2022/02	EP 3713928 B1
2022/20	EP 3714922 B1
2022/17	EP 3717126 B1
2022/01	EP 3717186 B1
2022/12	EP 3718795 B1
2022/04	EP 3725489 B1
2022/08	EP 3725774 B1
2022/13	EP 3726166 B1
2022/08	EP 3729527 B1
2022/10	EP 3729554 B1
2022/12	EP 3732161 B1
2022/11	EP 3733314 B1
2022/19	EP 3733570 B1
2022/04	EP 3733684 B1
2022/13	EP 3735443 B1
2022/12	EP 3735823 B1
2022/08	EP 3736434 B1
2022/18	EP 3737074 B1
2022/08	EP 3737528 B1
2022/14	EP 3743661 B1
2022/13	EP 3750884 B1
2022/01	EP 3752581 B1
2022/10	EP 3753916 B1
2022/13	EP 3755141 B1
2022/09	EP 3760087 B1
2022/07	EP 3767260 B1
2022/19	EP 3778526 B1
2022/07	EP 3778744 B1
2022/19	EP 3779745 B1
2022/20	EP 3781026 B1
2022/11	EP 3784108 B1
2022/01	EP 3785733 B1
2022/01	EP 3788264 B1
2022/09	EP 3789528 B1
2022/10	EP 3793921 B1
2022/15	EP 3798205 B1
2022/12	EP 3799607 B1
2022/13	EP 3804953 B1
2021/50	EP 3810357 B1
2022/17	EP 3816458 B1
2022/14	EP 3820745 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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16 03 2022
30 03 2022
23 03 2022
30 03 2022
02 03 2022
16 03 2022
09 03 2022
23 03 2022
06 04 2022
01 06 2022
11 05 2022
04 05 2022

2022/11	EP 3825814 B1
2022/13	EP 3827845 B1
2022/12	EP 3829351 B1
2022/13	EP 3838888 B1
2022/09	EP 3840679 B1
2022/11	EP 3848633 B1
2022/10	EP 3859896 B1
2022/12	EP 3872110 B1
2022/14	EP 3877332 B1
2022/22	EP 3886434 B1
2022/19	EP 3926450 B1
2022/18	EP 3936098 B1

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego patentu europejskiego, zakres unieważnienia oraz informację o organie
dokonującym unieważnienia, jeśli nie był nim Urząd Patentowy RP, lub
przyczynie unieważnienia.
(T4) (11) 1580394 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1601395 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1625176 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1626721 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1638595 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1651090 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1651263 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1664292 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1667803 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1673226 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1674286 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1678387 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1680561 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1686853 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1687435 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1690144 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1692222 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1696721 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1700061 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1711062 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1711677 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1720999 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
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(T3) (11) 1722944 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1729739 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1734922 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1740217 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1753529 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1755555 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1755590 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1758947 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1763858 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1771455 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1781446 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1781802 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1793994 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1799922 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T4) (11) 1800675 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1800813 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1807520 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1809486 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1816944 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1820404 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1842535 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1843670 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1848263 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1850685 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1851322 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1855937 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1855947 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1856153 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1859002 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1863745 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1868478 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1868623 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1871669 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.

(T3) (11) 1872959 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1880028 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1881867 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1886835 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1887581 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1912587 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1915420 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1923417 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1927626 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1928240 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1941800 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1945700 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1952154 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1960560 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1965639 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1971332 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1974030 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1978080 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1984429 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1986867 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1989182 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1992697 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1992876 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1994136 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1996163 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1996787 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2004360 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2014392 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2024477 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2025756 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2025952 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2035029 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2052660 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
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(T3) (11) 2056874 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2057407 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2059582 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2063973 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2096044 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2099873 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2100834 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2115113 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2120568 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2121197 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2127964 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2132042 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2132288 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2135523 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2136795 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2139467 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2139485 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2139678 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2140202 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2148670 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2155788 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2162019 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2165575 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2167005 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2176178 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2185827 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2190308 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2205100 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2209945 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2213183 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2213184 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2216021 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2217664 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
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(T3) (11) 2219954 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2222912 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2225357 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2228906 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2235153 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.

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

1488695
1491295
1493926
1536196
1590596
1604587
1605120
1607568
1610134
1612159
1614530
1627955
1629735
1635670
1635953
1635980
1635998
1638532
1638695
1638853
1638880
1639052
1639203
1641107
1641784
1641868
1644186
1644297
1646692
1660041
1728526
1729101
1729195
1731200
1731257
1731558
1733955
1734019
1736179
1736333
1736602
1736615
1736706
1738649
1739093
1739247
1743601
1744003
1748762

2020 06 15
2020 06 18
2020 06 23
2020 06 04
2020 06 25
2020 06 11
2020 06 03
2020 06 07
2020 06 25
2020 06 16
2020 06 28
2020 05 31
2020 06 23
2020 06 24
2020 06 16
2020 06 02
2020 06 23
2020 06 16
2020 06 29
2020 06 23
2020 06 25
2020 06 28
2020 06 03
2020 06 18
2020 06 10
2020 06 30
2020 06 25
2020 06 25
2020 06 26
2020 06 23
2020 06 03
2020 06 03
2020 05 30
2020 06 06
2020 06 07
2020 06 08
2020 06 13
2020 06 06
2020 06 03
2020 06 22
2020 06 24
2020 06 12
2020 06 01
2020 06 30
2020 06 29
2020 06 30
2020 06 29
2020 06 21
2020 05 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.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
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1750702
1751009
1751695
1753308
1755822
1757756
1758829
1758853
1759023
1763559
1763564
1763699
1763964
1765590
1765600
1766923
1768489
1768632
1773297
1773918
1774118
1778741
1779310
1779915
1781439
1781717
1784227
1808600
1816307
1839880
1857630
1859041
1875918
1876017
1878552
1878867
1884721
1887275
1892645
1894800
1900151
1902236
1904887
1905919
1907420
1907460
1907776
1908180
1910134
1910238
1910797
1912675
1912999
1915153
1915317
1916614
1923045
2222007
2224049
2230370
2237640
2472151
2473288
2474682
2477856
2492428
2497486

2020 06 04
2020 05 31
2020 06 01
2020 06 01
2020 06 14
2020 06 01
2020 06 22
2020 06 08
2020 06 17
2020 06 14
2020 06 21
2020 06 24
2020 07 05
2020 06 08
2020 06 30
2020 06 22
2020 06 10
2020 06 03
2020 07 08
2020 06 03
2020 06 28
2020 07 06
2020 06 30
2020 06 29
2020 07 26
2020 07 10
2020 07 28
2020 07 22
2020 07 20
2020 07 27
2020 07 16
2020 07 21
2020 07 03
2020 07 02
2020 07 02
2020 07 09
2020 07 06
2020 07 24
2020 07 11
2020 07 09
2020 07 04
2020 07 13
2020 07 13
2020 07 30
2020 07 20
2020 07 26
2020 07 21
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2529748
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2598297
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2598503
2598809
2601072
2601087
2613862
2620153
2622715
2623503
2625035
2635375
2638915
2645776
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2764948
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2786973
2801352
2804181
2805594
2805596
2805894
2808007
2810656
2813346
2818292
2818492
2818607
2864295
2864390
2864417
2864442
2864703
2865664
2866592
2867116
2867291
2867388
2867615
2870052
2870190
2871309
2872007
2872104
2872842
2877653
2880468
2894352
2895711
2896404
2922995
2928102
2944748
2952082
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2952657
2957431
2957584
2957673
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2960883
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 06 25
2020 05 26
2020 06 05
2020 06 24
2020 06 24
2020 05 02
2020 05 22
2020 05 07
2020 05 07
2020 05 16
2020 05 14
2020 05 26
2020 06 09
2020 06 06
2020 06 09
2020 06 25
2020 06 28
2020 06 27
2020 06 21
2020 06 19
2020 06 21
2020 06 26
2020 06 26
2020 06 04
2020 06 28
2020 06 25
2020 05 30
2020 06 26
2020 06 17
2020 06 10
2020 06 13
2020 06 20
2020 06 25
2020 06 24
2020 06 12
2020 06 27
2020 06 26
2020 06 12
2020 06 17
2020 06 04
2020 06 02
2020 06 03
2020 06 26
2020 06 06
2020 06 06
2020 06 03
2020 06 19
2020 06 17
2020 06 16
2020 06 23
2020 06 26
2020 06 23
2020 06 11
2020 06 08
2020 06 08
2020 06 10
2020 06 11
2020 06 09
2020 06 16
2020 06 20
2020 06 23
2020 06 17
2020 06 18
2020 06 04
2020 06 19
2020 06 26

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

3160945
3160946
3161237
3164441
3169617
3174958
3178456
3222414
3241425
3251995
3252913
3260231
3260419
3269249
3275415
3303828
3308209
3310468
3311053

15
2020 06 26
2020 06 26
2020 06 19
2020 06 30
2020 06 30
2020 06 25
2020 06 29
2020 06 15
2020 06 27
2020 06 01
2020 06 01
2020 06 20
2020 06 24
2020 06 28
2020 06 01
2020 06 01
2020 06 15
2020 06 06
2020 06 20

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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Wpisy i zmiany w rejestrze nieuwzględnione
w innych samodzielnych ogłoszeniach
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji
podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw
ograniczających patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 1620571 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki; E. I. du Pont de Nemours
and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., Johnston, Stany Zjednoczone
Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Stany
Zjednoczone Ameryki; E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki; PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., Johnston, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1799027 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 1927098 A. Wykreślono: ARKEMA FRANCE, Colombes,
Francja Wpisano: Trinseo Europe GmbH, Horgen, Szwajcaria
(11) 2227225 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2389077 A. Wykreślono: Wyeth LLC, New York, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: PF Consumer Healthcare 1 LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2327694 A. Wykreślono: Dow AgroSciences, LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2351554 A. Wykreślono: Wyeth LLC, New York, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: PF Consumer Healthcare 1 LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
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(11) 2720681 A. Wykreślono: Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Niemcy Wpisano: Evonik Degussa GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2720681 A. Wykreślono: Evonik Degussa GmbH, Essen,
Niemcy Wpisano: Evonik Operations GmbH, Essen, Niemcy
(11) 2672819 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2599394 A. Wykreślono: Wyeth LLC, New York, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: PF Consumer Healthcare 1 LLC,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 2931167 A. Wykreślono: Kulzer GmbH, Hanau, Niemcy
Wpisano: JEHLE THOMAS, Grins, Austria; SIEGELE OTMAR, Kappl,
Austria

(11) 3718420 A. Wykreślono: Smiss Technology Co., Ltd.,
Shenzhen, Chiny Wpisano: Myle Vape Inc, Ridgefield, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3718420 A. Wykreślono: Myle Vape Inc, Ridgefield, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: MVH I, Inc., Albany, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3700475 A. Wykreślono: Sahajanand Medical Technologies Private Limited, Surat, Indie Wpisano: Sahajanand Medical
Technologies Public Limited Company, Surat, Indie
(11) 3700475 A. Wykreślono: Sahajanand Medical Technologies Public Limited Company, Surat, Indie Wpisano: Sahajanand
Medical Technologies Limited, Surat, Indie

(11) 2938193 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3089587 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3119659 A. Wykreślono: Curt Würstl Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG, Hof, Niemcy Wpisano: 4KRAFT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301679527
(11) 3094175 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3223805 A. Wykreślono: Concentric Analgesics, Inc.,
Los Altos, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Concentric Analgesics, Inc., San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3120701 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3153020 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3376907 A. Wykreślono: DewertOkin GmbH, Kirchlengern, Niemcy Wpisano: DewertOkin Technology Group Co., Ltd.,
Jiaxing, Chiny
(11) 3357629 A. Wykreślono: Origin Company, Limited, Saitama, Japonia; Koki Company Limited, Tokyo, Japonia Wpisano:
Koki Company Limited, Tokyo, Japonia
(11) 3184795 A. Wykreślono: Hitachi Automotive Systems,
Ltd., Hitachinaka, Japonia Wpisano: Hitachi Astemo, Ltd., Hitachinaka, Japonia
(11) 3458313 A. Wykreślono: Curt Würstl Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG, Hof, Niemcy Wpisano: 4KRAFT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301679527
(11) 3421470 A. Wykreślono: Adverio Pharma GmbH,
Schönefeld, Niemcy Wpisano: Adverio Pharma GmbH, Leverkusen,
Niemcy
(11) 3594027 A. Wykreślono: Hofer, Evelyn, Burchrain,
Szwajcaria Wpisano: ConWys AG, Rothenburg, Szwajcaria
(11) 3517718 A. Wykreślono: LAGUNA FABRYKA OKUĆ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, Polska 220944400 Wpisano: LAGUNA FABRYKA OKUĆ
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 146860844
(11) 3524382 A. Wykreślono: Eberspächer Exhaust Technology GmbH & Co. KG, Neunkirchen, Niemcy Wpisano: Eberspächer
Exhaust Technology GmbH, Neunkirchen, Niemcy

OGŁOSZENIA
Złożone wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 3701944
(54) ULEGAJĄCA ROZPADOWI W JAMIE USTNEJ JEDNOSTKA DAWKOWANA ZAWIERAJĄCA SKŁADNIK ESTETROLOWY
(21) 0742 (22) 2022 06 07
(71) Estetra SRL, LIÈGE (BE)
(93) EU/1/21/1548
2021 05 20	LYDISILKA - DROSPIRENON
/ ESTETROL
(T3) (68) 3256125
(54) SCHEMAT DAWKOWANIA PONESIMODU, SELEKTYWNEGO
AGONISTY RECEPTORA S1P1
(21) 0743 (22) 2022 06 09
(71) Actelion Pharmaceuticals Ltd, ALLSCHWIL (CH)
(93) EU/1/21/1550
2021 05 21
PONVORY - PONESIMOD
(T3) (68) 2676679
(54) Preparaty które stabilizują i hamują precypitację kompozycji
immunogennych
(21) 0744 (22) 2022 06 09
(71) Wyeth LLC, NEW YORK (US)
(93) EU/1/21/1591 2021 12 14 VAXNEUVANCE - SZCZEPIONKA
PRZECIW PNEUMOKOKOM, POLISACHARYDOWA, SKONIUGOWANA (15-WALENTNA, ADSORBOWANA)
(T3) (68) 3096785
(54) Kompozycje immunogenne zawierające skoniugowane antygeny sacharydów otoczkowych i ich zastosowania
(21) 0745 (22) 2022 06 09
(71) Pfizer Inc., NEW YORK (US)
(93) EU/1/21/1591 2021 12 14 VAXNEUVANCE - SZCZEPIONKA
PRZECIW PNEUMOKOKOM, POLISACHARYDOWA, SKONIUGOWANA (15-WALENTNA, ADSORBOWANA)
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(T3) (68) 3653227
(54) NOWE POLIMERYCZNE PROLEKI HGH
(21) 0746 (22) 2022 06 13
(71) ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S,
HELLERUP (DK)
(93) EU/1/21/1607
2022 01 17	LONAPEGSOMATROPIN
ASCENDIS PHARMA - LONAPEGSOMATROPINA
(T3) (68) 3470397
(54) Postacie krystaliczne inhibitora hydroksylazy prolilowej
(21) 0747 (22) 2022 06 21
(71) Fibrogen, Inc., SAN FRANCISCO (US)
(93) EU/1/21/1574
2021 08 19	EVRENZO ROKSADUSTAT
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Złożone wnioski
o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego.
(B1) (68)214798
(54) Pochodne chinazoliny, kompozycja farmaceutyczna je zawierająca, ich zastosowanie i sposób ich wytwarzania
(21) 0269 (22) 2014 02 11
(71) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH & Co.KG,
INGELHEIM AM RHEIN (DE)
(93) EU/1/13/879
2013 09 25	GIOTRIF - AFATYNIB
(98) 2022 05 31
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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 72 626 do nr 72 634)
(Y1) (11) 72629
(41) 2021 07 19
(51) A01G 9/28 (2018.01)
A01G 9/02 (2018.01)
(21) 128871
(22) 2020 01 13
(72) FLIS MARIAN, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Ramka do ustalania obsady roślin i wydajności plonowania
w procedurze szacowania szkód w uprawach rolnych
(Y1) (11) 72630
(41) 2021 07 19
(51) A01G 9/28 (2018.01)
A01G 9/02 (2018.01)
(21) 128873
(22) 2020 01 13
(72) FLIS MARIAN, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Ramka do ustalania obsady roślin i wydajności plonowania
w procedurze szacowania szkód w uprawach rolnych
(Y1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 72631
(41) 2021 09 27
B23D 61/12 (2006.01)
129065
(22) 2020 03 23
DROZDOWSKI STEFAN, Pławo (PL)
DROZDOWSKI STEFAN ZAKŁAD METALOWY, Pławo (PL)
Brzeszczot piły trakowej

(Y1) (11) 72633
(41) 2022 01 17
(51) B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
(21) 129358
(22) 2020 07 15
(72) BOREK PAWEŁ, Świecie (PL); LUSSA JAROSŁAW, Niwy (PL);
BAGNIEWSKI ANDRZEJ, Bukowiec (PL)
(73)	SCHUMACHER PACKAGING ZAKŁAD BYDGOSZCZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poledno (PL)
(54) Wykrój koszyka kasowego
(Y1) (11) 72627
(41) 2022 01 17
(51) B65H 35/00 (2006.01)
B26F 1/24 (2006.01)
(21) 129343
(22) 2020 07 10
(72)	GODLEWSKI WALDEMAR, Wrocław (PL)
(73)	AEC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Wałek perforujący nawijarki folii aluminiowej
(Y1) (11) 72634
(41) 2019 08 26
(51) E04C 2/24 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
E04B 2/70 (2006.01)
(62) 424639
(21) 130280
(22) 2018 02 21
(72) ISSEL JAROSŁAW, Oborniki Śląskie (PL); KUBIK MARIUSZ,
Strzelin (PL); MATCZUK MARIUSZ, Henryków (PL)
(73) BMK EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Panel budowlany
(Y1) (11) 72626
(41) 2021 06 28
(51) E04H 1/12 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
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A47K 4/00 (2006.01)
E04H 3/14 (2006.01)
(21) 128803
(22) 2019 12 18
(72) MARTYNIUK-PĘCZEK JUSTYNA, Gdańsk (PL); CZERWIŃSKA
MAJA, Gdynia (PL); WOJCIECHOWSKA EWA, Rokitnica (PL);
NAWROT NICOLE, Gdańsk (PL); TYSIĄC PAWEŁ, Gdańsk (PL);
ŻAK ARKADIUSZ, Gdańsk (PL); LITWIN WOJCIECH, Gdańsk (PL);
KOZAK JANUSZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Moduł kabiny do aktywizacji ruchowej i służącej higienie osobistej użytkownika
(Y1) (11) 72632
(41) 2021 02 22
(51) E06B 3/66 (2006.01)
G09F 19/00 (2006.01)
A47F 11/00 (2006.01)
(21) 129356
(22) 2020 07 15
(72) BOJANOWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL); LIPSKI JERZY, Lublin (PL);
KULISZ MONIKA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Zespolona szyba reklamowo-wystawowa
(Y1) (11) 72628
(41) 2020 05 18
(51) F24H 1/52 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F23N 3/00 (2006.01)
F23D 14/02 (2006.01)
(62) 427742
(21) 130158
(22) 2018 11 13
(72) ORSZULIK EUGENIUSZ, Katowice (PL); ZAJDEL MARIA,
Lipniki (PL); GANDOR MAREK, Kęty (PL)
(73)	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL);
SPÓŁDZIELNIA METALOWO-ODLEWNICZA OGNIWO W BIECZU,
Biecz (PL)
(54) Kocioł na paliwa gazowe, z palnikami ceramicznymi i regulacją
składu mieszanki palnej
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

	Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A01G 9/28 (2018.01)
A01G 9/02 (2018.01)
A01G 9/28 (2018.01)
A01G 9/02 (2018.01)
A47F 11/00 (2006.01)
A47K 4/00 (2006.01)
B23D 61/12 (2006.01)
B26F 1/24 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65H 35/00 (2006.01)
E04B 2/70 (2006.01)

72629
72629*
72630
72630*
72632*
72626*
72631
72627*
72633
72633*
72627
72634*

E04B 1/348 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
E04C 2/10 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E04H 3/14 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
F23D 14/02 (2006.01)
F23N 3/00 (2006.01)
F24H 1/52 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
G09F 19/00 (2006.01)

72626*
72634
72634*
72626
72626*
72632
72628*
72628*
72628
72628*
72632*

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

	Nr prawa	Symbol
ochronn.	
MKP

1

2

1

72626
72627
72628
72629
72630

E04H 1/12 (2006.01)
B65H 35/00 (2006.01)
F24H 1/52 (2006.01)
A01G 9/28 (2018.01)
A01G 9/28 (2018.01)

72631
72632
72633
72634

2

B23D 61/12 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
B65D 5/36 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
Udzielone prawa

(51) 26-05
(11) 28044
(22) 2022 02 16
(21) 30541
(73) WIECZOREK MATEUSZ KREATYWNY KOLEKTYW, Zakrzewo (PL)
(72) WIECZOREK MATEUSZ
(54)	Lampa podłogowa
(55)

(od nr 28 042 do nr 28 063)

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

25-03
(11) 28042
(22) 2022 02 22
BRZEZIŃSKI PIOTR, Płock (PL)
BRZEZIŃSKI PIOTR
Tężnia solankowa

(21) 30565

(51) 26-05
(11) 28045
(22) 2022 02 16
(21) 30542
(73) WIECZOREK MATEUSZ KREATYWNY KOLEKTYW, Zakrzewo (PL)
(72) WIECZOREK MATEUSZ
(54)	Lampa podłogowa
(55)

(51) 26-05
(11) 28043
(22) 2022 02 16
(21) 30540
(73) WIECZOREK MATEUSZ KREATYWNY KOLEKTYW, Zakrzewo (PL)
(72) WIECZOREK MATEUSZ
(54)	Lampa podłogowa
(55)

(51) 26-05
(11) 28046
(22) 2022 02 16
(21) 30543
(73) WIECZOREK MATEUSZ KREATYWNY KOLEKTYW, Zakrzewo (PL)
(72) WIECZOREK MATEUSZ
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(54)	Lampa podłogowa
(55)
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(54)	Lampa podłogowa i stołowa
(55)

(51) 26-05
(11) 28050
(22) 2022 02 17
(73) WIECZOREK MATEUSZ, Zakrzewo (PL)
(72) WIECZOREK MATEUSZ
(54)	Lampa podłogowa
(55)

(21) 30548

(51) 26-05
(11) 28047
(22) 2022 02 16
(21) 30544
(73) WIECZOREK MATEUSZ KREATYWNY KOLEKTYW, Zakrzewo (PL)
(72) WIECZOREK MATEUSZ
(54)	Lampa podłogowa
(55)

(51) 19-08
(11) 28051
(22) 2022 03 18
(21) 30642
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54)	Etykieta
(55)
(51) 26-05
(11) 28048
(22) 2022 02 16
(21) 30545
(73) WIECZOREK MATEUSZ KREATYWNY KOLEKTYW, Zakrzewo (PL)
(72) WIECZOREK MATEUSZ
(54)	Lampa podłogowa
(55)

(51) 32-00
(11) 28052
(22) 2022 04 06
(21) 30737
(73) BIKOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żory (PL)
(72) KARPIŃSKI TOMASZ
(54) Wzór graficzny
(55)

(51) 26-05
(11) 28049
(22) 2022 02 16
(21) 30546
(73) WIECZOREK MATEUSZ KREATYWNY KOLEKTYW, Zakrzewo (PL)
(72) WIECZOREK MATEUSZ

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

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 28/2022
26-01
(11) 28053
(22) 2022 04 05
(21) 30730
MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa (PL)
MYSZKIEWICZ TOMASZ
Znicze nagrobkowe

(72) JONIEC MIECZYSŁAW
(54) Prefabrykowany element betonowy
(55)

(51) 25-01
(11) 28057
(22) 2022 03 24
(21) 30689
(73) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA JONIEC, Tymbark (PL)
(72) JONIEC MIECZYSŁAW
(54) Prefabrykowany element betonowy
(55)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

26-01
(11) 28054
(22) 2022 04 05
(21) 30731
MYSZKIEWICZ TOMASZ CNC ART 3D, Częstochowa (PL)
MYSZKIEWICZ TOMASZ
Znicze nagrobkowe

(51) 25-04
(11) 28055
(22) 2022 03 23
(21) 30683
(73) DRABEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mników (PL)
(72)	GACEK JAROSŁAW
(54) Drabina z podestem
(55)

(51) 25-01
(11) 28056
(22) 2022 03 24
(21) 30688
(73) JONIEC MIECZYSŁAW FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWA JONIEC, Tymbark (PL)

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

06-09
(11) 28058
(22) 2022 01 07
(21) 30447
DUDZIAK ŁUKASZ STREFA SPANIA, Kalwaria Zebrzydowska (PL)
DUDZIAK ŁUKASZ
Materac wraz z wypełnieniem

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

09-01
(11) 28059
(22) 2022 02 22
PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice (PL)
PARDUŁA JACEK
Buteleczka z nakrętką

(21) 30577
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(51) 09-07
(11) 28060
(22) 2022 02 22
(73) PARDUŁA JACEK MODENA NAILS, Gliwice (PL)
(72) PARDUŁA JACEK
(54)	Nakrętka
(55)

(21) 30578
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Rejestracja międzynarodowa
uznana na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: symbol klasy wzoru
przemysłowego, numer prawa z rejestracji międzynarodowej, datę
rejestracji międzynarodowej, datę publikacji rejestracji międzynarodowej, nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego, określenie przedmiotu wzoru, rysunek wzoru lub fotografię wzoru.
(51) 09-03 (11) DM/218 368 (15) 14.12.2021 (45) 17.06.2022
(73) Peter Ammann, Rebbergweg 4, 3653 Oberhofen (CH)
(54) Pudełko kartonowe [opakowania]
(55)

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

10-02
(11) 28061
(22) 2022 04 04
MOKRZYCKI ANDRZEJ WW EUROPE, Rumia (PL)
MOKRZYCKI ANDRZEJ
Zegarek

(21) 30717

(51) 06-04
(11) 28062
(22) 2022 04 04
(21) 30718
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Donaborów (PL)
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Zestaw mebli
(55)

(51) 11-01
(11) 28063
(22) 2022 02 04
(21) 30497
(73) FUNDACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ PALETA MARII
WOLLENBERG-KLUZA, Warszawa (PL)
(72) WOLLENBERG-KLUZA MARIA
(54) Przypinka
(55)

(51) 14-03 (11) DM/221 149 (15) 09.03.2022 (45) 10.06.2022
(73) Dmitrij Sergeevich Voloshin, ul. Pr-d Studyonyj, d. 8, kd. 66,
RU-127282 Moscow (RU)
(54) 1. Urządzenie komunikacyjne
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 352 521 do nr 532 800)

(111) 352521
(220) 2021 08 17
(210) 532784
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) BARTOSZ PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
MAT-MAJSTER, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MATMAJSTER
(510), (511) 2 Farby, pokosty, lakiery, Środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, Barwniki, Powłoki, Rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, Żywice naturalne w stanie surowym, Powłoki ochronne do zapobiegania rdzy i powstrzymywania korozji, Rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, Oleje
zapobiegające korozji, Materiały powłokowe w postaci olejów, Środki antykorozyjne, Powłoki żywiczne, Woski antykorozyjne, Preparaty
zapobiegające matowieniu, Koloranty, pigmenty i tusze, Szczeliwa
[farby], Środki konserwujące do metali [farby], Emalie do malowania,
Bejce do drewna, Folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Metalowe konstrukcje i budynki
przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Sufity metalowe, Metalowe elewacje ścienne, Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktami, Sta-

tuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, Kosze metalowe,
Nadstawki i podstawy metalowe, Zlewozmywaki metalowe, Umywalki metalowe, Okapy metalowe, Ociekacze metalowe, Baseny metalowe, Pojemniki metalowe, Stojaki metalowe, Wieszaki metalowe,
Kozetki metalowe, Pojemniki do szczotek i płynów metalowe, Zbiorniki metalowe, Metalowe butle gazowe, Butle metalowe, Dozowniki
metalowe, Wiadra metalowe, Ogrodzenia metalowe, Rynny metalowe, Kominy metalowe, Podłogi metalowe, Boazerie metalowe, Stopnie schodów metalowe oraz ich obudowy metalowe, Szyldy metalowe, Tabliczki metalowe, Okucia ozdobne metalowe, Rolety
zewnętrzne metalowe, Żaluzje metalowe, Osprzęt do mebli metalowy, Kształtowniki metalowe, Okładziny ścian działowych metalowe,
Okładziny sufitów podwieszanych metalowe, Dachówki/ dachy metalowe, Drabiny i rusztowania z metalu, Folie metalowe i aluminiowe,
Metale nieszlachetne i ich stopy, Przewody nieelektryczne i druty
z metali nieszlachetnych, Rury i rurki metalowe, Kasy pancerne, Metalowe konstrukcje wież, w tym elementy wież wiatrowych i wieże
wiatrowe, 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, Urządzenia mierzące,
wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Przyłbice spawalnicze,
Okulary spawalnicze, Transformatory spawalnicze, Anteny, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Wskaźniki i kontrolery, Piloty zdalnego sterowania, Piloty automatyczne, Nadajniki radiowe do pilotów, Odbiorniki radiowe do pilotów, Sygnalizacyjne lampy,
Elektroniczne elementy składowe, Obwody drukowane, Przyrządy
pomiarowe, Elementy i układy sterowania, Komputery, części
do komputerów, podzespoły komputerowe, osprzęt komputerowy,
Komputerowe urządzenia peryferyjne, Programy komputerowe, Magnetyczne, cyfrowe nośniki danych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania
i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Urządzenia do przetwarzania danych, Sprzęt
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telekomunikacyjny, Automatyczne urządzenia kontroli dostępu,
Urządzenia do automatycznej dystrybucji elektryczności, Automatyczne tablice rozdzielcze, Automatyczne przełączniki czasowe
(nie do zegarów), Układy scalone, Chipy, Tranzystory, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Urządzenia do zdalnego sterowania, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, Utrwalone
na nośnikach informacje i dane, Obuwie ochronne, Ochronne okulary, Maski ochronne, Ochronne nakrycia głowy, Odzież ochronna
chroniąca przed wypadkami lub urazami, Osłony ochronne na twarz,
Rękawice do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, Rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, Rękawiczki chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, Rękawice
ogniotrwałe, Rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami,
Jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, Gogle ochronne, Transformatory, Urządzenia fotowoltaiczne i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia
do sterowania przepływu energii elektrycznej, Komponenty elektryczne i elektroniczne, Przemienniki [inwertery], Panele słoneczne,
Komórki fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne, Akumulatory energii fotowoltaicznej, 19 Niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, Niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, Niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, Niemetalowe materiały ogrodzeniowe, Ogrodzenia niemetalowe, Niemetalowe panele ogrodzeniowe, Niemetalowe słupki ogrodzeniowe,
Niemetalowe szyny na ogrodzenia, Ogrodzenia z tworzyw sztucznych, Ogrodzenia z siatki plecionej, niemetalowe, Ogrodzenie przeciwerozyjne (materiały budowlane niemetalowe), Niemetalowe podpory do słupków ogrodzeniowych, Balustrady niemetalowe, Drewno
budowlane, Pomniki niemetalowe, Boazeria niemetalowa, Podłogi
niemetalowe, Ruchome podesty, Niemetalowe kratki do zastosowania wokół drzewek, do drenażu głównych arterii komunikacyjnych,
Niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, Kratki burzowe
(drenażowe konstrukcje betonowe), Bariery ochronne niemetalowe,
Ochronne rusztowania niemetalowe, Ramy konstrukcyjne dla cieplarni [konstrukcje] nie z metalu, Ramy budowlane niemetalowe,
Przestrzenne ramy, nie z metalu, Niemetalowe ramy do werand,
Ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, Altany
[konstrukcje niemetalowe], Drewniane półfabrykaty tarte, Pergole
niemetalowe, Łuki z materiałów niemetalowych, Niemetalowe wiaty
do przechowywania, Niemetalowe wiaty do ochrony przed deszczem, Statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, Rolety do użytku zewnętrznego niemetalowe i nietekstylne, Żaluzje niemetalowe, Ramy
okienne niemetalowe, Drewno i sztuczne drewno, Kamień, skała,
beton, glina i minerały, Rury sztywne niemetalowe, Płyty budowlane
niemetalowe, Sufitowe płyty panelowe, niemetalowe, Ościeżnice
drzwiowe niemetalowe, Deski podłogowe, Niemetalowe panele
podłogowe, Podłogowe płyty parkietowe, Drewniane podłogi parkietowe, Elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, Profile
niemetalowe dla budownictwa, Profile panelowe z materiałów niemetalowych, profile niemetalowe mocujące, Profile niemetalowe
do gzymsów, Listwy niemetalowe, Okładziny niemetalowe dla budownictwa, Płyty szalunkowe, Gzymsy niemetalowe, Karnisze niemetalowe, Drzwi niemetalowe, Futryny drzwiowe niemetalowe, Oblicówki niemetalowe, Bloki gazobetonowe, Cegły, Pokrycia dachowe
niemetalowe, Niemetalowe obróbki blacharskie dachu, Listwy przypodłogowe niemetalowe, Okrycia niemetalowe dla budownictwa,
Spienione tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, Ścienne
okładziny niemetalowe dla budownictwa, Panele ścienne niemetalowe, Płytki ścienne oraz podłogowe niemetalowe dla budownictwa,
Wykładziny podłogowe winylowe do formowania podłóg, Progi i parapety z materiałów niemetalowych, Schody niemetalowe, Szkło budowlane, okienne, izolacyjne, Asfalt, smoła, bitumy, Bitumiczne wyroby dla budownictwa, Bitumiczne powłoki dachowe, Niemetalowe
wykończeniowe elementy dachów, Betonowe elementy budowlane,
Niemetalowe płyty elewacyjne, Płyty cementowe, Płyty elewacyjne
ozdobne betonowe, Płytki ścienne do wewnątrz z betonu, Płytki
ścienne do wewnątrz z minerałów, Niemetalowe płytki ozdobne
do wewnątrz, Niemetalowe płytki ozdobne podłogowe na zewnątrz,
Niemetalowe płytki ozdobne z zastosowaniem na tarasy na zewnątrz, 35 Usługi sprzedaży następujących towarów: farby, pokosty,
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
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barwniki, powłoki, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok oraz
barwników i tuszów, żywice naturalne w stanie surowym, powłoki
ochronne do zapobiegania rdzy i powstrzymywania korozji, rozpuszczalniki do rozcieńczania farb, rozpuszczalniki do usuwania farb i lakierów, rozpuszczalniki odtłuszczające inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, oleje zapobiegające korozji, materiały
powłokowe w postaci olejów, środki antykorozyjne, powłoki żywiczne, woski antykorozyjne, preparaty zapobiegające matowieniu, koloranty, pigmenty i tusze, szczeliwa [farby], środki konserwujące
do metali [farby], emalie do malowania, bejce do drewna, folie metaliczne i formy proszkowe dla malarzy i dekoratorów oraz drukarzy
i artystów, Usługi sprzedaży następujących towarów: drobne wyroby
metalowe, metalowe drzwi i bramy oraz okna i osłony okienne, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, metalowe
konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, sufity metalowe, metalowe elewacje ścienne, metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone będące
półproduktami, statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, kosze metalowe, nadstawki i podstawy metalowe, zlewozmywaki metalowe, umywalki metalowe, okapy metalowe, ociekacze metalowe,
baseny metalowe, pojemniki metalowe, stojaki metalowe, wieszaki
metalowe, kozetki metalowe, pojemniki do szczotek i płynów metalowe, zbiorniki metalowe, metalowe butle gazowe, butle metalowe,
dozowniki metalowe, wiadra metalowe, ogrodzenia metalowe, rynny metalowe, kominy metalowe, podłogi metalowe, boazerie metalowe, stopnie schodów metalowe oraz ich obudowy metalowe, szyldy metalowe, tabliczki metalowe, okucia ozdobne metalowe, rolety
zewnętrzne metalowe, żaluzje metalowe, osprzęt do mebli metalowy, kształtowniki metalowe, okładziny ścian działowych metalowe,
okładziny sufitów podwieszanych metalowe, rynny metalowe, dachówki/dachy metalowe, drabiny i rusztowania z metalu, folie metalowe i aluminiowe, metale nieszlachetne i ich stopy, przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, rury i rurki metalowe,
kasy pancerne, metalowe konstrukcje wież, w tym elementy wież
wiatrowych i wieże wiatrowe, Usługi sprzedaży następujących towarów: aparatura oraz urządzenia i kable do zastosowania w elektryce,
magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia mierzące i wykrywające oraz monitorujące i kontrolujące, przyłbice spawalnicze,
okulary spawalnicze, transformatory spawalnicze, aparatura oraz
urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, anteny, urządzenia
zabezpieczające oraz ochronne i sygnalizacyjne, wskaźniki i kontrolery, piloty zdalnego sterowania, piloty automatyczne, nadajniki radiowe do pilotów, odbiorniki radiowe do pilotów, sygnalizacyjne
lampy, elektroniczne elementy składowe, obwody drukowane, przyrządy pomiarowe, elementy i układy sterowania, komputery, części
do komputerów, podzespoły komputerowe, osprzęt komputerowy,
komputerowe urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, magnetyczne i cyfrowe nośniki danych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia i przełączania oraz przekształcania i gromadzenia oraz
sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania i przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, urządzenia do przetwarzania danych, sprzęt telekomunikacyjny, automatyczne urządzenia kontroli
dostępu, urządzenia do automatycznej dystrybucji elektryczności,
automatyczne tablice rozdzielcze, automatyczne przełączniki czasowe (nie do zegarów), układy scalone, chipy, tranzystory, instalacje
elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
urządzenia do zdalnego sterowania, Usługi sprzedaży następujących
towarów: urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne oraz
multimedialne i fotograficzne, utrwalone na nośnikach informacje
i dane, obuwie ochronne, ochronne okulary, maski ochronne,
ochronne nakrycia głowy, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, osłony ochronne na twarz, rękawice do celów
przemysłowych do ochrony przed urazami, rękawice do ochrony
przed wypadkami lub urazami, rękawiczki chroniące przed wypadkami oraz napromieniowaniem i ogniem, rękawice ogniotrwałe, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, jednorazowe rękawiczki do użytku laboratoryjnego, gogle ochronne, transformatory,
urządzenia fotowoltaiczne i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, komponenty elektryczne i elektroniczne,
przemienniki [inwertery], panele słoneczne, komórki fotowoltaiczne,
kalibrowane referencyjne ogniwa fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicz-
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nej, Usługi sprzedaży następujących towarów: niemetalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe drzwi i bramy
oraz okna i osłony okienne, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne, niemetalowe materiały ogrodzeniowe, ogrodzenia niemetalowe, niemetalowe panele ogrodzeniowe, niemetalowe słupki ogrodzeniowe, niemetalowe szyny na ogrodzenia, ogrodzenia z tworzyw
sztucznych, niemetalowe ogrodzenia z siatki plecionej, ogrodzenie
przeciwerozyjne (materiały budowlane niemetalowe), niemetalowe
podpory do słupków ogrodzeniowych, balustrady niemetalowe,
drewno budowlane, pomniki niemetalowe, boazeria niemetalowa,
podłogi niemetalowe, ruchome podesty, niemetalowe kratki do zastosowania wokół drzewek i do drenażu głównych arterii komunikacyjnych, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, kratki burzowe (drenażowe konstrukcje betonowe), bariery ochronne
niemetalowe, ochronne rusztowania niemetalowe, ramy konstrukcyjne dla cieplarni [konstrukcje] nie z metalu, ramy budowlane niemetalowe, przestrzenne ramy nie z metalu, niemetalowe ramy
do werand, ogrody zimowe [konstrukcje] z materiałów niemetalowych, altany [konstrukcje niemetalowe], drewniane półfabrykaty
tarte, pergole niemetalowe, łuki z materiałów niemetalowych, niemetalowe wiaty do przechowywania, niemetalowe wiaty do ochrony przed deszczem, statuetki i dzieła sztuki wykonane z kamienia
i betonu oraz marmuru, Usługi sprzedaży następujących towarów:
rolety do użytku zewnętrznego niemetalowe i nietekstylne, żaluzje
niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, drewno i sztuczne drewno, kamień, skała, beton, glina i minerały, rury sztywne niemetalowe,
płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe sufitowe płyty panelowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, deski podłogowe, niemetalowe panele podłogowe, podłogowe płyty parkietowe, drewniane
podłogi parkietowe, podłogi niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa,
profile panelowe z materiałów niemetalowych, profile niemetalowe
mocujące, profile niemetalowe do gzymsów, listwy niemetalowe,
okładziny niemetalowe dla budownictwa, płyty szalunkowe, gzymsy
niemetalowe, karnisze niemetalowe, drzwi niemetalowe, futryny
drzwiowe niemetalowe, oblicówki niemetalowe, boazeria niemetalowa, bloki gazobetonowe, cegły, pokrycia dachowe niemetalowe,
niemetalowe obróbki blacharskie dachu, listwy przypodłogowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, spienione tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, panele ścienne niemetalowe, płytki
ścienne oraz podłogowe niemetalowe dla budownictwa, wykładziny
podłogowe winylowe do formowania podłóg, progi i parapety z materiałów niemetalowych, schody niemetalowe, szkło budowlane
oraz okienne i izolacyjne, asfalt, smoła, bitumy, bitumiczne wyroby
dla budownictwa, bitumiczne powłoki dachowe, niemetalowe wykończeniowe elementy dachów, betonowe elementy budowlane,
niemetalowe płyty elewacyjne, płyty cementowe, płyty elewacyjne
ozdobne betonowe, płytki ścienne do wewnątrz z betonu, płytki
ścienne do wewnątrz z minerałów, niemetalowe płytki ozdobne
do wewnątrz, niemetalowe płytki ozdobne podłogowe na zewnątrz,
niemetalowe płytki ozdobne z zastosowaniem na tarasy na zewnątrz, Usługi sprzedaży następujących towarów: chemia przemysłowa oraz gospodarcza i samochodowa, detergenty przeznaczone
dla procesów produkcyjnych i przemysłu, kity oraz wypełniacze i pasty przeznaczone dla przemysłu, materiały filtracyjne [chemiczne,
mineralne, roślinne i inne nieprzetworzone materiały], podłoża hodowlane oraz nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie oraz
ogrodnictwie i leśnictwie, substancje oraz materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne, preparaty do czyszczenia i odświeżania, smary, przemysłowe tłuszcze, przemysłowe woski i płyny, paliwa i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające kurz,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza, urządzenia zamiatające i czyszczące
oraz myjące i piorące, urządzenia do przenoszenia i transportu, roboty przemysłowe, pompy oraz kompresory i dmuchawy, maszyny rolnicze i do robót ziemnych oraz budowlane i dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny i urządzenia do obróbki
i przetwórstwa, maszyny i obrabiarki do sytuacji awaryjnych i ratunkowych, generatory elektryczności, narzędzia ręczne do użytku
w sytuacjach awaryjnych i ratunkowych, podnośniki, ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów oraz budowlane
i do naprawy i konserwacji, akcesoria zabezpieczające i do regulacji
instalacji wodnych i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, instalacje i urządzenia do ogrzewania i wentylacji oraz kli-

matyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne
oraz sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające,
niemetalowe giętkie rury i rurki oraz węże i wyposażenie do nich
[w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, plomby oraz
uszczelki i wypełnienia, budy oraz kojce i legowiska dla zwierząt domowych, niemetalowe drabiny i ruchome schody, meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, niemetalowe plansze oraz stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe pojemniki oraz spinacze
i uchwyty do nich, statuetki i figurki oraz dzieła sztuki i ozdoby oraz
dekoracje wykonane z drewna i wosku oraz gipsu lub z tworzyw
sztucznych, narzędzia ogrodowe, Organizowane targów, pokazów,
konferencji oraz wystaw w celach handlowych lub reklamowych, Pośrednictwo w sprzedaży towarów/usług, Usługi pośrednictwa handlowego polegające na pośredniczeniu pomiędzy kupującym
i sprzedającym, Pomoc w zawieraniu kontraktów handlowych, Administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, Usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami
franchisingowymi, Administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, centrami handlowymi, biurowymi, usługowymi,
sklepami-detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie organizacji promocji sprzedaży, Usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, Usługi w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, Usługi
agencji eksportowo-importowych, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Nadzór budowlany, Budowa budynków mieszkalnych, handlowych, usługowych, biurowych i przemysłowych, Usługi budowlano-montażowe, Konserwacja i naprawa
budynków, Budowa, naprawy oraz konserwacja dróg, mostów, rurociągów, obiektów inżynierskich, chodników, ścieżek rowerowych,
Usługi remontowe, Rozbiórki obiektów budowlanych, Montaż rusztowań, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Wypożyczanie sprzętu
i maszyn budowlanych, Wynajem betoniarek, koparek, buldożerów,
żurawi, ładowarek, samochodów oraz ciągników budowlanych, maszyn oraz samochodów do czyszczenia, Czyszczenie budynków
od wewnątrz i zewnątrz, Usługi stolarskie-naprawy, Usługi montażu
mebli, Usługi w zakresie informacji budowlanej, Usługi montażowe,
serwisowe oraz instalacyjne w zakresie budownictwa, maszyn budowlanych, Usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje:
budowlane, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c.o., solarne, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Usługi wykonywania
prefabrykatów betonowych i żelbetowych, Usługi wykonywania
zbrojeń budowlanych, Usługi montażu oraz konserwacji i napraw odkurzaczy centralnych, hydroforów, Usługi hydrauliczne, Usługi w zakresie sprzątania obiektów, Usługi w zakresie instalowania, konserwacji oraz napraw sprzętu informatycznego, 39 Usługi administrowania
oraz wynajmowania magazynów, powierzchni magazynowych, garaży oraz miejsc parkingowych i garażowych, Usługi transportowe, Pośrednictwo frachtowe, Spedycja, Magazynowanie, Pakowanie i składowanie towarów, Parkowanie i przechowywanie pojazdów,
Wypożyczanie samochodów, kontenerów magazynowych, wagonów, Usługi załadunkowe, Informacja w zakresie transportu, magazynowania, spedycji, frachtu, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wynajem maszyn i urządzeń do pakowania,
formowania, zawijania, paletowania, przenośników i pasów do przenośników, urządzeń do przenoszenia i transportu, robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń do przetwarzania i przygotowywania
żywności i napojów, Udzielanie informacji dotyczących wynajmu
maszyn i urządzeń do pakowania lub owijania, maszyn i urządzeń
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, Wynajem
maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, Wynajem modułów
i pojemników, do magazynowania i transportu.

(111) 352522
(220) 2021 08 18
(151) 2022 03 24
(441) 2021 10 18
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTILAC

(210) 532832
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(540)

(591) biały, czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Suplementy diety, Suplementy diety
do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety., 10 Wyroby medyczne w postaci
terapeutycznych plastrów, okładów, sprayów, kropli, płynów, Żadne
z ww. nie mają przeznaczenia ortopedycznego.
(111) 352523
(220) 2021 08 18
(151) 2022 03 24
(441) 2021 10 18
(732) Unilab, LP, Rockville (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MULTILAC Baby
(540)

(210) 532835

(591) biały, czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony,
niebieski, pomarańczowy, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 Kosmetyki, takie jak: kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Preparaty do golenia,
Odświeżacze do ust, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy
ustnej, Kosmetyczne preparaty do pielęgnacji włosów, Kosmetyczne
preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy, Chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących będące przyborami toaletowymi, Środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, Olejki eteryczne, 5 Suplementy diety, Suplementy diety
do użytku medycznego, Suplementy diety do użytku dietetycznego, Odżywcze suplementy diety., 10 Wyroby medyczne w postaci
terapeutycznych plastrów, okładów, sprayów, kropli, płynów, Żadne
z ww. nie mają przeznaczenia ortopedycznego.
(111) 352524
(220) 2021 08 27
(210) 533235
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732)	LEANPASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Lean Strategy Institute
(510), (511) 16 Drukowane materiały szkoleniowe, Publikacje drukowane, Ulotki, Afisze, plakaty, Albumy, Książki, Broszury, Podręczniki,
Papier do pisania, Certyfikaty drukowane, Pisaki, Pióra żelowe, No-
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tatniki ilustrowane, Kalendarze drukowane, Papier, Odbitki fotograficzne, Kartki na notatki, 35 Usługi w zakresie doradztwa, konsultacji
i badań w zakresie działalności gospodarczej, Reklama, Marketing,
Doradztwo handlowe, Doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania, Doradztwo w zakresie
outsourcingu, analiza kosztów, Analiza funkcjonowania firm, Analiza
rynku, Dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej, Audyty, Doradztwo związane z audytami, 41 Szkolenia, Usługi
edukacyjne, Usługi szkoleniowe, Doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, Doradztwo w zakresie szkoleń, Doradztwo zawodowe,
Dostarczanie informacji edukacyjnych, Edukacja dorosłych, Edukacja, Informacja o edukacji, Kongresy, Organizowanie i/lub prowadzenie kongresów, Opracowywanie podręczników edukacyjnych,
Opracowywanie materiałów edukacyjnych, Organizacja egzaminów
edukacyjnych, Przeprowadzanie egzaminów, Organizowanie i/lub
prowadzenie konferencji, Organizowanie i/lub prowadzenie seminariów, Organizowanie i/lub prowadzenie sympozjów, Organizowanie
i/lub prowadzenie warsztatów szkoleniowych, Organizowanie konkursów, Organizowanie kursów szkoleniowych, Produkcja filmów
szkoleniowych, Produkcja filmów w celach edukacyjnych, Przygotowanie prezentacji do celów szkoleniowych, Przygotowanie tekstów
do publikacji, Przygotowywanie programów szkoleniowych, Publikacja broszur, Publikacja czasopism internetowych, Publikacja i edycja materiałów drukowanych, Publikacja literatury instruktażowej,
Publikowanie, Certyfikacja nagród edukacyjnych i szkoleniowych,
Edukacja on-line, prowadzenie kursów e-learningowych, Udostępnianie materiałów edukacyjnych za pomocą Internetu, Informacja
o edukacji udostępniana on-line.

(111) 352525
(220) 2022 01 06
(210) 538451
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) BERKANO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BERKANO DESIGN
(510), (511) 16 Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Blistry, Blistry do pakowania, Kartonowe pudełka do pakowania, Kartonowe pudełka
do pakowania, w formie składanej, Kartony do dostarczania towarów, Materiały amortyzujące lub wyściełające wykonane z papieru
używane jako opakowania, Materiały do opakowywania, Materiały
opakowaniowe wykonane z opartych na minerałach substytutach
papieru, Materiały opakowaniowe wykonane z tektury, Materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, Opakowania kartonowe, Opakowania z tworzyw sztucznych, Pojemniki kartonowe, Pojemniki
wysyłkowe z tektury, Pudełka z papieru lub kartonu, Pudełka wykonane z tektury falistej, Pudełka wykonane z płyty pilśniowej, Pudła
kartonowe, Torby do noszenia z papieru lub tworzywa sztucznego,
Torby papierowe do pakowania, Torby z tworzyw sztucznych do pakowania., Graficzne (Reprodukcje-), Odbitki artystyczne graficzne,
Dekoracje ścienne 3D wykonane z papieru, Dekoracje ścienne 3D
wykonane z tektury, Figurki wykonane z tektury, Makiety architektoniczne, Papierowe wyroby artystyczne, Reprezentacje graficzne
[rysunki, obrazy], Reprodukcje graficzne, Ryciny i ich reprodukcje,
Rysunki, Rysunki graficzne, Ozdoby ścienne z tektury, Ryciny [grafika], Zdjęcia w postaci rysunków, Sztychy, ryty [grawiura], Bileciki
stołowe, Kartonowe maty stołowe, Ozdoby kartonowe na artykuły
spożywcze, Podstawki pod szklanki z tektury, Torby do pakowania
wykonane z biodegradowalnego papieru, Materiały drukowane,
Arkusze informacyjne, Banery wystawowe wykonane z kartonu, Artykuły papiernicze do pisania, Artykuły biurowe, Bloczki do pisania,
Bloki do pisania, Broszury drukowane, Broszury, Częściowo drukowane formularze, Druki, Drukowane foldery informacyjne, Drukowane
kartonowe tablice reklamowe, Drukowane materiały ilustracyjne,
Drukowane ulotki informacyjne, Drukowane znaki papierowe zawierające nazwy do stosowania podczas specjalnych wydarzeń, Etui
do notatników, Etykiety z papieru lub kartonu, Fiszki, Kalendarze drukowane, Kartki do korespondencji, Karty czyste, Karty informacyjne,
Katalogi, Koperty, Kwestionariusze drukowane, Materiały piśmienne,
Naklejki, Notatniki ilustrowane, Notesy [artykuły papiernicze], Obwoluty na dokumenty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Organizery do użytku biurowego, Papier firmowy, Plakaty reklamowe, Plany, Pocztówki, Podkładki na biurko, Prospekty, Proporczyki z papieru,
Przekładki do dokumentów, Przylepne kartki na notatki, Reklamowe
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znaki papierowe, Szkicowniki, Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Teczki [artykuły papiernicze], Teczki papierowe na dokumenty,
Ulotki, Ulotki reklamowe, Wzmocnione etykiety do materiałów piśmiennych, Zakładki, Zawieszki tekturowe, 35 Aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, Analiza odbioru
reklamy, Analiza reakcji na reklamę i badania rynkowe, Analizy w zakresie reklamy, Badanie rynku, Gromadzenie informacji związanych
z reklamą, Informacja marketingowa, Marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], Kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, Ocena skutków wywieranych przez działania reklamowe na odbiorców, Opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych, Produkcja materiałów reklamowych,
Projektowanie broszur reklamowych, Projektowanie materiałów
reklamowych, Promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej,
Promowanie towarów i usług osób trzecich przez sieci komputerowe
i komunikacyjne, Przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich, Przygotowywanie materiałów
reklamowych, Przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych,
Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklamy online, Usługi informacyjne dotyczące reklamy, Usługi marketingowe,
Usługi marketingowe świadczone za pomocą sieci cyfrowych, Usługi
reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, Usługi reklamowe w celu stworzenia rozpoznawalności
marki na rzecz innych, Usługi reklamowe w zakresie komercjalizacji
nowych produktów, Usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, Usługi w zakresie marketingu produktów, Usługi
w zakresie promocji, Usługi w zakresie reklamy, 42 Projektowanie
i opracowywanie nowych produktów, Opracowywanie produktów
dla osób trzecich, Doradztwo w zakresie projektowania opakowań,
Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Planowanie i projektowanie
pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, Planowanie przestrzenne
[projektowanie] wnętrz, Profesjonalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, Profesjonalne doradztwo w zakresie wzornictwa
przemysłowego, Projektowanie broszur, Projektowanie dekoracji
wnętrz, Projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, Projektowanie
graficzne ilustracji, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości
firm, Projektowanie konstrukcji ozdobnych, Projektowanie opakowań i materiałów do pakowania, Projektowanie ozdobnego opracowania graficznego, Projektowanie produktów konsumenckich,
Projektowanie produktu [wzornictwo], Projektowanie wizualne, Projektowanie wystroju wnętrz sklepów, Tworzenie i uaktualnianie stron
głównych do sieci komputerowych, Udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, Usługi artystów grafików, Usługi
doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, Usługi graficzne,
Usługi projektowania na zamówienie, Usługi projektowania opakowań przemysłowych, Usługi projektowania w zakresie systemów
wyświetlania w celach prezentacyjnych, Usługi projektowe w zakresie wystaw sklepowych, Usługi projektowe związane z publikacją
dokumentów, Usługi w zakresie projektowania stron internetowych,
Wzornictwo i opracowywanie produktów, Wzornictwo przemysłowe
i projektowanie graficzne.

(111) 352526
(220) 2021 03 19
(210) 526363
(151) 2022 05 24
(441) 2022 01 24
(732) JAKUBOWSKA ALINA GOŚCINIEC „HETMAN”.
STANICA WĘDKARSKA., Stare Sady (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Śniardwy Jasne Lekkie
(510), (511) 32 Piwo, Piwa smakowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo bezalkoholowe, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Porter, Stout, 35
Usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów i produktów związanych
z browarnictwem, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży stacjonarnej oraz online gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych
z piwowarstwem.
(111) 352527
(220) 2021 03 19
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 24
(732) JAKUBOWSKA ALINA GOŚCINIEC „HETMAN”.
STANICA WĘDKARSKA., Stare Sady (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Marcowe Mamry

(210) 526366

(510), (511) 32 Piwo, Piwa smakowe, Piwo rzemieślnicze, Piwo bezalkoholowe, Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Porter, Stout, 35
Usługi sprzedaży i promocji piwa, napojów i produktów związanych
z browarnictwem, Usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży stacjonarnej oraz online gadżetów reklamowych i akcesoriów związanych
z piwowarstwem.

(111) 352528
(220) 2021 11 10
(210) 536294
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732)	LEVEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Jeven
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych,
Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje do obróbki
przemysłowej, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
Instalacje jądrowe, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Palniki,
bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia do transportu gazów
spalinowych, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania się, Zapalniczki
i zapalarki, Urządzenia do suszenia, Urządzenia do zapłonu.
(111) 352529
(220) 2021 11 10
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732)	LEVEN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sady (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jeven
(540)

(210) 536295

(591) jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 Drobne wyroby metalowe, Metalowe drzwi, bramy,
okna i osłony okienne, Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
Metalowe materiały nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktami, Metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, Statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, 11 Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych,
Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Instalacje do obróbki
przemysłowej, Instalacje i urządzenia do suszenia, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje
i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
Instalacje jądrowe, Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Palniki,
bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia do transportu gazów
spalinowych, Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, Urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobistego, Urządzenia do opalania się, Zapalniczki
i zapalarki, Urządzenia do zapłonu, Urządzenia do suszenia.
(111) 352530
(220) 2021 12 16
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) MIKUŁKO PAWEŁ MENTON, Zgorzelec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MALI ODKRYWCY

(210) 537774
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(540)

(591) czerwony, fioletowy, zielony, jasnoniebieski, pomarańczowy,
ciemnobrązowy, biały, czarny, jasnobrązowy, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.19, 02.05.01, 02.05.02,
02.05.03, 02.05.22, 02.05.23, 09.07.17, 09.07.25
(510), (511) 41 Przedszkola, Edukacja przedszkolna, Usługi przedszkoli, Usługi przedszkoli [edukacja], Usługi przedszkolne [edukacja
lub rozrywka], Edukacja [nauczanie], Doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, Edukacyjne usługi doradcze, Usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Usługi edukacyjne związane z zabiegami terapeutycznymi, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci.
(111) 352531
(220) 2021 12 16
(210) 537789
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) TRZMIEL CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) trzmiel.com.pl
(510), (511) 21 Akwaria i wiwaria, Akwaria kulowe, Zbiorniki wodne
[na żywe ryby], Pokojowe (Akwaria-), Akwaria pokojowe, Akwaria, Pokrywy na akwaria, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywymi zwierzętami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt.
(111) 352532
(220) 2021 12 16
(210) 537806
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) KSEL ALBERT AXEL MEDIA, Masłów Drugi (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EST. 1883 NIEMEN crystal
(540)

(591) brązowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19, 27.07.01, 27.07.11,
24.17.01, 24.17.02, 07.01.08, 07.01.24, 07.01.25
(510), (511) 21 Wyroby szklane malowane, Wyroby szklane dla gospodarstwa domowego, Wyroby szklane, Wyroby artystyczne ze szkła,
Wazony ze szkła, Szkło [naczynia], Szkło ozdobne, Szklanki do piwa,
Szklanki do whisky, Szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria
barowe, Szklanki [naczynia do picia], Statuetki ze szkła, Szklana zastawa stołowa, Szklane karafki, Rżnięte szkło, Ozdoby szklane, Podkładki skórzane pod szklanki, Podstawki pod szklanki inne niż z papieru
lub z tkaniny, Karafki ze szkła, Kryształ [wyroby szklane], Kryształowe
wyroby szklane rżnięte ręcznie, Naczynia szklane do napojów, Naczynia ze szkła, Bibeloty wykonane ze szkła [ozdoby].
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(111) 352533
(220) 2021 12 11
(210) 537587
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) KOPKOWICZ IRENEUSZ, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PanSzew
(510), (511) 25 Pantofle domowe, Sandały, Sandały-drewniaki, Sandały męskie, Pantofle domowe ze skóry, Kapcie skórzane.
(111) 352534
(220) 2021 12 17
(210) 537871
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) WITPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SORINO
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.13, 01.15.15, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.08, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 29 Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Hummus
[pasta z ciecierzycy], Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów
kulinarnych, Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko sojowe, Mleko w proszku, Napoje mleczne z przewagą
mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie mleka
migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Olej kukurydziany spożywczy, Olej
rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy do celów spożywczych, Olej
sojowy spożywczy, Olej z oliwek jadalny, Olej z orzecha palmowego
do żywności, Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje
spożywcze, Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, Oliwki konserwowane, Pasta z bakłażana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta
z owoców tłoczonych, Pasty do kromek zawierające tłuszcz, Pasty
na bazie orzechów, Pektyna do celów kulinarnych, Przecier jabłkowy,
Przecier pomidorowy, Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Spożywczy olej
kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Substytuty mleka, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze
jadalne, Tofu, Warzywa w słoikach, Przetwory owocowe [dżemy],
Przeciery owocowe, Przeciery warzywne, Galaretki, dżemy, kompoty,
pasty owocowe i warzywne, Mleko z orzeszków ziemnych, Orzechy
jadalne, Przetworzone owoce, grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Kokos przetworzony, Oleje roślinne do celów spożywczych, 32 Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada,
Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje energetyzujące, Napoje na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie ryżu,
inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, Napoje orzeźwiające, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe
wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Pomidory (sok-) [napój],
Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety [napoje], Syropy do napojów,
Woda [napoje], Napoje odalkoholizowane, Owoce (Bezalkoholowe
napoje z soków-), Owocowe nektary, bezalkoholowe.
(111) 352535
(220) 2021 12 20
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732)	GLOBAL BLEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kowanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) super labs

(210) 537914
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(540)

(591) niebieski, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 26.11.02, 26.11.12, 26.01.01,
26.01.06, 26.13.01, 24.13.25
(510), (511) 5 Białkowe suplementy diety, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Dietetyczne środki spożywcze do celów medycznych, Batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków
zawierające dodatki odżywcze, Odżywcze mieszanki do picia do stosowania jako zamienniki posiłków, Proszki jako zamienniki posiłków.
(111) 352536
(220) 2021 12 20
(210) 537916
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732)	STOWARZYSZENIE POLSKICH MUZYKÓW KAMERALISTÓW,
Skarbona (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) wirtualna akademia smyczkowa
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 22.01.15, 22.01.21, 26.13.25
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Elektroniczna publikacja tekstów i druków,
innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji elektronicznej, Komputerowy skład drukarski [DTP], Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi
w zakresie nagrywania muzyki, Pisanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Publikacja broszur, Publikacja czasopism,
Pisanie scenariuszy filmowych, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych,
Publikacja kalendarzy imprez, Publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych
za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów
edukacyjnych, Publikacja multimedialna materiałów drukowanych,
Publikacja recenzji online w dziedzinie rozrywki, Publikacja tekstów
w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych
stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
Publikowania broszur, Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie drukowanych
materiałów edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie druków w formie
elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety
dla klientów w Internecie, Publikowanie książek, Publikowanie książek,
czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek
i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek i recenzji,
Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie książek z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie książek związanych z rozrywką,
Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie
materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie

materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet,
Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multimediów, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Publikowanie nut,
Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów, Publikowanie podręczników
szkoleniowych, Publikowanie podręczników, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, Publikowanie recenzji, Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowanie słów piosenek
w postaci arkuszy, Publikowanie słów piosenek w postaci książek, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż
do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie tekstów muzycznych, Publikowanie tekstów
w postaci płyt CD-ROM, Publikowanie ulotek, Redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Świadczenie usług
w zakresie studiów nagrań wideo, Transkrypcja muzyki na rzecz osób
trzecich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji online
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
(nie do pobrania), Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
[niepobieralnych], Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji,
które mogą być przeglądane, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, Usługi konsultacyjne
w zakresie publikacji książek, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem tekstów pisanych, Usługi publikacji, Usługi publikowania
cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych,
Usługi w zakresie publikacji biuletynów, Usługi w zakresie publikacji
książek, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie
transkrypcji muzyki, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze,
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi
wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze
w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac
drukarskich, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, Usługi związane z pisaniem scenariuszy, Wydawanie
audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji
użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Tłumaczenia,
Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań
audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne,
Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień
na żywo, Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Biura rezerwacji
w zakresie rozrywki, Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie informacji dotyczących książek, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Dystrybucja
filmów, Fotoreportaże, Impresariat artystyczny, Impresariat teatralny,
Imprezy kulturalne, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Komponowanie muzyki dla osób
trzecich, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Konkursy
muzyczne, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
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Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, Organizowanie ceremonii wręczania nagród, Organizowanie festiwali,
Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach
rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach kulturalnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie gal, Organizowanie
i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych,
rozrywkowych i sportowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych
i edukacyjnych, Organizowanie konkursów, Organizowanie lokalnych
wydarzeń kulturalnych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie rozrywki, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie spektakli
rozrywkowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie widowisk scenicznych,
Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Pisanie piosenek, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie pokazów filmów, Planowanie specjalnych imprez, Planowanie sztuk teatralnych lub spektakli
muzycznych, Planowanie widowisk, Pokazy filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych, Pokazy filmów
kinowych, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe, Prezentacja dzieł
teatralnych, Prezentacja filmów, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Prezentacja recitali, Produkcja przedstawień, Produkcja
przedstawień muzycznych, Produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie festiwali
filmowych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Przedstawianie filmów,
Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwacje koncertów, Reżyserowanie lub wystawianie sztuk, Rozrywka z udziałem muzyki,
Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie
muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem
podkastów, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji, komentarzy
i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, Usługi artystów estradowych, Usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków,
Usługi miksowania muzyki, Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych,
Usługi prezentacji audiowizualnych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi rozrywki dźwiękowej, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, Usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, Usługi
rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe
świadczone przez grupy muzyczne, Usługi rozrywkowe świadczone
przez artystów scenicznych, Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej, Usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, Usługi rozrywkowe,
zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi
szkół [edukacja], Usługi teatrów rewiowych, Usługi w zakresie komponowania muzyki, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie organizowania widowisk kulturalnych, Usługi w zakresie organizacji rozrywki,
Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, Warsztaty w celach kulturalnych, Widowiska teatralne
zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów, Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zamawianie artystów estradowych na imprezy (usługi organizatora),
Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach kulturalnych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zarządzanie stroną artystyczną spektakli
teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną lokali muzycznych.
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(111) 352537
(220) 2021 12 20
(210) 537917
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732)	STOWARZYSZENIE POLSKICH MUZYKÓW KAMERALISTÓW,
Skarbona (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) akademia twórczej pianistyki
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.19, 22.01.10, 26.05.01, 26.05.06, 26.05.08, 26.05.09
(510), (511) 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów,
Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji elektronicznej, Komputerowy skład drukarski [DTP], Muzyczne usługi wydawnicze, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie scenariuszy,
Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Pisanie scenariuszy filmowych, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, Publikacja kalendarzy imprez,
Publikacja książek i czasopism elektronicznych online (nie do pobrania), Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikacja
multimedialna materiałów drukowanych, Publikacja recenzji online
w dziedzinie rozrywki, Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikowania broszur,
Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism
elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie druków, również w formie elektronicznej, innych
niż do celów reklamowych, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków w formie elektronicznej,
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie gazety dla
klientów w Internecie, Publikowanie książek, Publikowanie książek,
czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie książek i recenzji, Publikowanie książek instruktażowych, Publikowanie książek
z nutowym zapisem muzyki, Publikowanie książek związanych z rozrywką, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw
własności intelektualnej, Publikowanie materiałów drukowanych,
Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub
optycznych nośnikach danych, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multimediów, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Publikowanie nut, Publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, Publikowanie piosenek, Publikowanie plakatów,
Publikowanie podręczników szkoleniowych, Publikowanie podręczników, Publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych,
Publikowanie recenzji, Publikowanie scenariuszy do użytku teatralnego, Publikowanie słów piosenek w postaci arkuszy, Publikowanie
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słów piosenek w postaci książek, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie tekstów
muzycznych, Publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, Publikowanie ulotek, Redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych, Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Świadczenie usług w zakresie studiów
nagrań wideo, Transkrypcja muzyki na rzecz osób trzecich, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Tworzenie [opracowywanie] treści
edukacyjnych do podcastów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji online [nie do pobrania], Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania],
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych],
Udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), Udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki, nie do pobrania, Udostępnianie
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą
być przeglądane, Udzielanie informacji związanych z publikowaniem, Usługi doradcze w zakresie publikowania, Usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, Usługi konsultacyjne w zakresie
publikacji książek, Usługi konsultacyjne związane z publikowaniem
tekstów pisanych, Usługi publikacji, Usługi publikowania cyfrowych
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, Usługi
w zakresie publikacji biuletynów, Usługi w zakresie publikacji książek, Usługi w zakresie publikowania online, Usługi w zakresie transkrypcji muzyki, Usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Usługi wydawnicze,
Usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi
wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Usługi wydawnicze
w zakresie tekstów elektronicznych, Usługi wydawnicze w zakresie
książek i czasopism, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych
książek i czasopism w Internecie, Usługi wydawnicze, z wyjątkiem
prac drukarskich, Usługi wydawnicze za pośrednictwem środków
skomputeryzowanych, Usługi związane z pisaniem scenariuszy, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie katalogów, Wydawanie prospektów, Zapewnianie
rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych,
Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Tłumaczenia, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi
w zakresie przedstawień na żywo, Administrowanie [organizacja]
usługami rozrywkowymi, Administrowanie [organizacja] działalnością kulturalną, Biura rezerwacji w zakresie rozrywki, Doradztwo
w zakresie planowania imprez specjalnych, Dostarczanie filmów,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie informacji dotyczących książek, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnych, Dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, Dystrybucja filmów, Fotoreportaże, Impresariat artystyczny, Impresariat teatralny, Imprezy kulturalne, Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Informacja o rozrywce, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej
bazy danych lub Internetu, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Konkursy muzyczne, Kształcenie
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Organizacja i prezentacja widowisk, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie
aktywności rozrywkowych, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja webinariów, Organizacja widowisk, Organizowanie ceremonii wręczania
nagród, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach rozrywkowych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie festynów w celach
kulturalnych, Organizowanie festynów w celach rekreacyjnych, Organizowanie gal, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie imprez muzycz-

nych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych,
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych,
Organizowanie konkursów, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Organizowanie przedstawień, Organizowanie rozrywki, Organizowanie
rozrywki wizualnej i muzycznej, Organizowanie spektakli rozrywkowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie
widowisk [impresariat], Organizowanie widowisk scenicznych, Organizowanie widowisk w celach kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, Pisanie piosenek, Planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka], Planowanie pokazów filmów,
Planowanie specjalnych imprez, Planowanie sztuk teatralnych lub
spektakli muzycznych, Planowanie widowisk, Pokazy filmów kinematograficznych, Pokazy filmów kinematograficznych i kinowych,
Pokazy filmów kinowych, Pokazy filmów wideo, Pokazy filmowe,
Prezentacja dzieł teatralnych, Prezentacja filmów, Prezentacja filmów w celach instruktażowych, Prezentacja recitali, Produkcja
przedstawień, Produkcja przedstawień muzycznych, Produkcja
przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Prowadzenie festiwali filmowych, Prowadzenie imprez kulturalnych, Przedstawianie filmów, Przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Rezerwacja biletów na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja
miejsc na imprezy rozrywkowe, Rezerwacja sal na imprezy rozrywkowe, Rezerwacje koncertów, Reżyserowanie lub wystawianie sztuk,
Rozrywka z udziałem muzyki, Udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron MP3, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, Udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu,
Udostępnianie rozrywki za pośrednictwem podkastów, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie zdjęć online
nie do pobrania, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki, Udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji, komentarzy i artykułów w dziedzinie muzyki za pośrednictwem sieci komputerowych, Udzielanie
informacji w dziedzinie muzyki, Usługi artystów estradowych, Usługi
artystów estradowych świadczone przez muzyków, Usługi miksowania muzyki, Usługi pisania piosenek na potrzeby niereklamowe,
Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi
prezentacji audiowizualnych, Usługi prezenterów muzyki, Usługi
rozrywki dźwiękowej, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, Usługi rozrywkowe świadczone przez piosenkarzy, Usługi
rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, Usługi rozrywkowe
świadczone przez grupy muzyczne, Usługi rozrywkowe świadczone
przez artystów scenicznych, Usługi rozrywkowe w postaci organizowania społecznych imprez rozrywkowych, Usługi rozrywkowe w postaci konkursów, Usługi rozrywkowe w zakresie muzyki jazzowej,
Usługi rozrywkowe z udziałem grup muzycznych, Usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi sportowe i kulturalne, Usługi szkół [edukacja], Usługi teatrów rewiowych, Usługi w zakresie
komponowania muzyki, Usługi w zakresie kultury, Usługi w zakresie
organizowania widowisk kulturalnych, Usługi w zakresie organizacji
rozrywki, Usługi w zakresie pisania tekstów piosenek, Usługi w zakresie pokazów filmów kinematograficznych, Usługi w zakresie produkcji widowisk, Usługi w zakresie rozrywki, Usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej, Warsztaty w celach kulturalnych,
Widowiska teatralne zarówno animowane, jak i z udziałem aktorów,
Zajęcia sportowe i kulturalne, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Zamawianie artystów estradowych na imprezy
(usługi organizatora), Zapewnianie atrakcji odwiedzającym w celach
kulturalnych, Zapewnianie zajęć kulturalnych, Zarządzanie stroną
artystyczną spektakli teatralnych, Zarządzanie stroną artystyczną
lokali muzycznych.

(111) 352538
(220) 2021 12 21
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) MRÓZ JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AFRICANA HIMBA
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 11 Elektryczne filtry do kawy, Elektryczne ekspresy
do kawy, 30 Kapsułki z kawą, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa
bezkofeinowa, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa
mielona.
(111) 352539
(220) 2021 12 21
(210) 537943
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) RZEPCZYŃSKI DAWID, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klinzo
(510), (511) 37 Zwalczanie szkodników i dezynfekcja, Wynajem narzędzi, instalacji i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego
i konserwacyjnego, Czyszczenie i pielęgnacja tkanin, tekstyliów, skóry, futer i wyrobów wytworzonych z tych materiałów, Konserwacja
i naprawa budynków, Konserwacja i naprawa mebli, Konserwacja
i naprawa opon, Czyszczenie basenów, Czyszczenie cylindrów wodnych, Czyszczenie elementów wystroju wnętrz, Czyszczenie higieniczne [baseny], Czyszczenie higieniczne [obiekty ruchome], Czyszczenie higieniczne [wanny], Czyszczenie i naprawa kotłów,
Czyszczenie instalacji wodociągowych, Czyszczenie instrumentów
i urządzeń chirurgicznych, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie kominów, Czyszczenie kotłów, Czyszczenie maszyn, Czyszczenie mebli,
Czyszczenie pasów startowych, Czyszczenie pasów startowych lotnisk, Czyszczenie pojemników do przechowywania, Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie pomników, Czyszczenie powierzchni
ścian, Czyszczenie przenośnych konstrukcji, Czyszczenie ruchomych
obiektów sanitarnych, Czyszczenie silników elektrycznych, Czyszczenie stoisk wystawowych, Czyszczenie studzienek ściekowych, Czyszczenie studzienek ściekowych wodą pod wysokim ciśnieniem, Czyszczenie szamb, Czyszczenie szamb (szamb wykorzystujących bakterie
do przeróbki ścieków), Czyszczenie układów wodociągów, Czyszczenie wanien, Czyszczenie wodnic (linii wodnych), Czyszczenie żaluzji,
Czyszczenie zbiorników, Czyszczenie zbiorników magazynowych,
Czyszczenie zbiorników na wodę, Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Czyszczenie zewnętrznych pokładów statków, Dezynfekcja zastawy stołowej, Przemysłowe gruntowne czyszczenie handlowych
placówek gastronomicznych, Pompowanie i czyszczenie szamb wykorzystujących bakterie do przeróbki ścieków, Pompowanie i czyszczenie szamb, Polerowanie [czyszczenie] pojazdów, Polerowanie
(czyszczenie), Oczyszczanie i czyszczenie kanałów ściekowych, Konserwacja i czyszczenie sprzętu górniczego, Konserwacja, czyszczenie,
reperacja skór, Konserwacja, czyszczenie i naprawy futer, Kompleksowe czyszczenie samochodów, Kompleksowe czyszczenie pojazdów,
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian, Czyszczenie zewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie za pomocą dostępu linowego [alpinizm przemysłowy], Czyszczenie urządzeń domowych,
Czyszczenie wewnętrznych powierzchni budynków, Czyszczenie
ubrań, Czyszczenie sufitów akustycznych, Czyszczenie skór, Czyszczenie samochodów, Czyszczenie rur kanalizacyjnych, Czyszczenie
przepustów, Czyszczenie okien, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie
pomieszczeń domowych, Czyszczenie powierzchni handlowych,
Czyszczenie powierzchni podłóg, Czyszczenie powierzchni sufitów,
Czyszczenie przemysłowe budynków, Czyszczenie odzieży, Czyszczenie mat, Czyszczenie kanałów ściekowych, Czyszczenie i polerowanie pojazdów silnikowych, Czyszczenie i naprawa skór, Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie higieniczne [pojazdy],
Czyszczenie higieniczne [budynki], Czyszczenie fasad budynków,
Czyszczenie elewacji budynków, Czyszczenie elementów wystroju
wnętrz wykonanych z tkanin, Czyszczenie elektrowni jądrowych,
Czyszczenie dywanów i chodników, Czyszczenie dywanów, Czyszczenie butów, Czyszczenie budynków zabrudzonych przez ptaki,
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Czyszczenie budynków [wnętrz], Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych], Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie
budynków od wewnątrz, Czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, Czyszczenie budynków, Czyszczenie aut, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem dywanów i chodników, Udzielanie informacji związanych z czyszczeniem zewnętrznych elementów
budynków, Wywóz odpadów [czyszczenie], Zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, Usługi porządkowania domów [sprzątanie], Usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym,
Udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, Sprzątanie zakładów przemysłowych, Sprzątanie toalet publicznych,
Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie terenów miejskich,
Sprzątanie szpitali, Sprzątanie szkół, Sprzątanie sklepów, Sprzątanie
pomieszczeń na ładunki, Sprzątanie pomieszczeń biurowych, Sprzątanie poddaszy, Sprzątanie placów budowy, Sprzątanie obiektów
przed imprezami i po imprezach, Sprzątanie nieruchomości, Sprzątanie klubów na podstawie umowy, Sprzątanie hoteli, Sprzątanie fabryk, Sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, Sprzątanie domów
mieszkalnych, Sprzątanie domów, Sprzątanie centrów rekreacyjnych
na podstawie umowy, Sprzątanie budynków użyteczności publicznej, Sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, Sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, Sprzątanie bojlerów przemysłowych, Sprzątanie biur na podstawie umowy, Wypożyczanie
suszarek do prania, Usługi w zakresie prania chemicznego ubrań [pranie na sucho], Udostępnianie pomieszczeń i sprzętu do prania i suszenia prania, Pranie ubrań, Pranie towarów tekstylnych, Pranie tkanin,
Pranie pieluszek dziecięcych, Pranie pieluch tekstylnych, Pranie
odzieży na sucho, Pranie na sucho odzieży, Pranie na sucho, Pranie
materiałów tekstylnych, Pranie materiałów tekstylnych w belach, Pranie materiałów kaszmirowych, Pranie dzianiny, Pranie dywanów, Pranie bielizny, Pranie artykułów odzieżowych, Pranie, Instalacja sprzętu
do prania i kuchennego, Usługi zamiatania ulic, Zamiatanie dróg, Wynajem maszyn do czyszczenia dywanów, Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników i chodników, Wynajem maszyn do czyszczenia
mebli tapicerowanych, Wynajem maszyn do prasowania, Wynajem
sprzętu do czyszczenia, Wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, Wynajem sprzętu do robót ziemnych i koparek, Wypożyczanie przemysłowych maszyn czyszczących, Wypożyczanie samobieżnych koparek do rowów, Wypożyczanie pralek elektrycznych, Wypożyczanie
pojazdów budowlanych do burzenia, Wypożyczanie nożyc do dywanów, Wypożyczanie narzędzi do wykonywania odwiertów naftowych, Wypożyczanie narzędzi, Wypożyczanie napinaczy do wykładzin dywanowych, Wypożyczanie mopów, Wypożyczanie maszyn
i urządzeń górniczych, Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia i mycia, Wypożyczanie maszyn do robót ziemnych, Wypożyczanie maszyn do czyszczenia podłóg, Wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, Wypożyczanie maszyn budowlanych, Wypożyczanie
ładowarek o sterowaniu burtowym, Wypożyczanie koparek do rowów prowadzonych przez operatora, Wynajem żurawi, Wynajem
zmywarek do naczyń do celów przemysłowych, Wynajem zmywarek
do naczyń do celów gospodarstwa domowego, Wynajem zmywarek
do naczyń, Wynajem wyciągarek do drzew, Wynajem wież aluminiowych, Wynajem urządzeń wiertniczych i górniczych, Wynajem urządzeń wiertniczych, Wynajem urządzeń hydraulicznych, Wynajem
urządzeń do zszywania (do łączenia zszywkami), Wynajem urządzeń
do podnoszenia do użytku w budownictwie, Wynajem urządzeń
do czyszczenia, Wynajem suwnic, Wynajem stojaków [kozłów budowlanych], Wynajem stalowych wież, Wynajem spychaczy, Wynajem sprzętu podnośnikowego, Wynajem sprzętu konstrukcyjnego
i budowlanego, Wynajem sprzętu do robót ziemnych, Wynajem
sprzętu do przenoszenia materiałów, Wynajem sprzętu do konserwacji pojazdów, Wynajem sprzętu do betonowania, Wynajem sprzętu
budowlanego, Wynajem sprężarek gazu lub powietrza, Wynajem rynien zsypowych, Wynajem rusztowań budowlanych oraz platform
budowlanych, Wynajem rusztowań, Wynajem ręcznych zszywaczy,
Wynajem przemysłowych urządzeń stosowanych do suszenia naczyń, Wynajem pralek, Wynajem pomp do odwadniania, Wynajem
pomp do drenażu, Wynajem platform wiertniczych, Wynajem platform roboczych unoszących do użytku w budownictwie, Wynajem
platform i rusztowań, Wynajem nożyc do dywanów, Wynajem narzędzi ręcznych i narzędzi z napędem elektrycznym, Wynajem narzędzi
budowlanych, Wynajem narzędzi, Wynajem napowietrznych platform roboczych, Wynajem napinaczy do dywanów, Wynajem młotów, Wynajem młotków, Wynajem minikoparek, Wynajem maszyn,
narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, Wynajem ma-
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szyn do robót drogowych, Wynajem maszyn do pompowania betonu, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem latarni sygnalizacyjnych, Wynajem ładowarek przegubowych, Wynajem ładowarek
akumulatorów, Wynajem koparek, Wynajem kompresorów powietrza, Wynajem i konserwacja podestów roboczych, Wynajem dźwigów do dużych ciężarów, Wynajem dźwigów, Wynajem drabin, Wynajem drabin składanych, Wynajem desek rusztowaniowych,
Wynajem ciężkiego sprzętu, Wynajem buldożerów, Wynajem betoniarek, Usługi w zakresie wypożyczania narzędzi, Usługi w zakresie
wypożyczania maszyn budowlanych, Usługi w zakresie wypożyczania maszyn na potrzeby inżynierii wodno-lądowej, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem mopów, Udzielanie informacji
związanych z wypożyczaniem urządzeń do mycia samochodów,
Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn do czyszczenia podłóg, Udzielanie informacji związanych z wynajmem maszyn
i urządzeń górniczych, Udzielanie informacji związanych z wynajmem pralek elektrycznych, Udzielanie informacji w związku z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych, Udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Najem maszyn do kopania, Informacja
o najmie sprzętu budowlanego, Wypożyczanie maszyn i urządzeń
do czyszczenia, mycia i suszenia, Wypożyczanie zmywarek, Wypożyczanie wirówek do odzieży, Wypożyczanie wierteł, Wypożyczanie
urządzeń stosowanych w budownictwie, Wypożyczanie urządzeń
stosowanych w konstruowaniu budynków, Wypożyczanie urządzeń
naprawczych, Wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych do użytku
w górnictwie, Wypożyczanie urządzeń motoryzacyjnych do użytku
przy wykopach, Wypożyczanie urządzeń do podnoszenia, Wypożyczanie urządzeń do podwodnego oczyszczania strumieniowo-ciśnieniowego, Wypożyczanie urządzeń do mycia samochodów, Wypożyczanie urządzeń do podnoszenia osób, Wypożyczanie urządzeń
do oczyszczania strumieniowo-ściernego, Wypożyczanie suszarek
do naczyń, Wypożyczanie sprzętu pralniczego, Wypożyczanie sprzętu do czyszczenia, Wypożyczanie samobieżnych platform podnośnych, Usługi w zakresie mycia budynków, Usługi mycia ciśnieniowego, Udzielanie informacji związanych z usługami mycia okien,
Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia pojazdów, Naprawa lub konserwacja instalacji do mycia
pojazdów, Naprawa instalacji do mycia pojazdów, Mycie skrzynek
na ryby, Mycie samolotów, Mycie pojazdów mechanicznych, Mycie
pojazdów, Mycie okien, Mycie i polerowanie pojazdów silnikowych,
Mycie, Konserwacja instalacji do mycia pojazdów.

(111) 352540
(220) 2021 12 21
(210) 537971
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) WITPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) witpak
(540)

(591) zielony
(531) 05.03.14, 05.03.13, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 5 Suplementy diety, Błonnik pokarmowy, Herbata lecznicza, Herbaty ziołowe do celów leczniczych, Odżywcze suplementy
diety, Suplementy diety zawierające olej lniany, Produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, Suplementy diety zawierające propolis, Suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, Mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Suplementy diety zawierające siemię lniane, Skrobia
do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Zioła lecznicze, Żywność dla niemowląt, Siemię lniane do celów farmaceutycznych, 29
Ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], Alginiany do celów
kulinarnych, Aloes spożywczy, Białko do celów kulinarnych, Buliony,
Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Daktyle, Dżemy, Galaretki, Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Hummus [pasta z ciecierzycy], Zupy, Kandyzowane owoce, Kapusta kwaszona, Kiszone warzywa [kimchi], Masło kokosowe [olej kokosowy], Olej kokosowy, Olej
i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Koncentraty rosołowe,

Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Olej kukurydziany, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Migdały spreparowane, Mleko migdałowe
do celów kulinarnych, Mleko ryżowe [substytut mleka], Mleko sojowe [substytut mleka], Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Nasiona jadalne, Olej rzepakowy jadalny, Olej słonecznikowy
do celów spożywczych, Olej z oliwek jadalny, Olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, Oleje jadalne, Oliwki konserwowe, Orzechy
preparowane, Orzeszki arachidowe preparowane, Chipsy owocowe,
Galaretki owocowe, Skórki owocowe, Pasta z bakłażana, Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pektyna do celów kulinarnych, Pestki słonecznika przetworzone, Pikle, Płatki ziemniaczane, Sok pomidorowy
do gotowania, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery
rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie owoców, Rodzynki,
Soki roślinne do gotowania, Żywność przygotowywana z ryb, Olej
sezamowy, Smalec, Soczewica konserwowana, Soja konserwowana
spożywcza, Tahini [pasta z ziarna sezamowego], Tłuszcze jadalne,
Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Wiórki kokosowe, Chipsy
ziemniaczane, Zupy (Składniki do sporządzania-), Zagęszczone sosy
pomidorowe, Przetwory owocowe [dżemy], Przetworzone owoce,
grzyby, warzywa, orzechy i nasiona roślin strączkowych, Warzywa
przetworzone, Przetworzone wodorosty spożywcze, Wodorosty
jadalne, Chipsy warzywne, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania, Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone
do gotowania, Masło z orzechów, Olej z orzechów, Olej z orzecha
palmowego do żywności, Tofu, Pyłki kwiatowe jako żywność, Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, 30 Sos żurawinowy [przyprawa],
Anyż, Anyż gwiaździsty, Preparaty aromatyczne do ciast, Preparaty
aromatyczne do wypieków, Biszkopty, Budyń ryżowy, Bułka tarta,
Bułki, Chałwa, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Ciasta, Ciastka (Ciasto na-), Ciasto w proszku, Ciastka, Ciasteczka ryżowe, Wyroby cukiernicze, Cukier, Cukierki, Cukierki miętowe,
Curry [przyprawa], Cykoria [substytut kawy], Cynamon [przyprawa],
Czekolada, Dekoracje cukiernicze do ciast, Owocowe (galaretki-)
[słodycze], Gałka muszkatołowa, Gofry, Goździki [przyprawa], Kuskus
[grysik], Guma do żucia, Herbata, Herbatniki, Napoje sporządzone
z herbaty, Imbir [przyprawa], Piernik, Mąka jęczmienna, Jęczmień
gnieciony, Jęczmień łuskany, Kakao, Wyroby z kakao, Karmelki [cukierki], Kasza manna, Mąka owsiana, Kasze spożywcze, Kawa, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę],
Kawa niepalona, Kawa nienaturalna, Keczup [sos], Kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, Sól kuchenna, Sól do konserwowania żywności, Krakersy, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażona [popcorn], Mąka kukurydziana, Płatki kukurydziane,
Kurkuma do żywności, Kuskus, Majonez, Makaron rurki, Makaroniki
[wyroby cukiernicze], Makarony, Potrawy na bazie mąki, Mąka, Mąka
ziemniaczana do celów spożywczych, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Melasa, Mięta do wyrobów cukierniczych, Pasta migdałowa, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów, Miód, Mleczko pszczele, Muesli,
Musy czekoladowe, Musy deserowe, Musztarda, Musy, Ocet, Wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Orzechy w czekoladzie, Produkty spożywcze na bazie owsa, Owies gnieciony, Owies
łuskany, Płatki [Owsiane-], Pasta z soi [przyprawy], Pesto [sos], Pieprz,
Pieprz [przyprawa], Propolis, Proszek do pieczenia, Przekąski na bazie
ryżu, Przekąski na bazie zbóż, Przyprawy, Rośliny strączkowe (Mączka z-), Ryż, Czosnek mielony [przyprawa], Siemię lniane do celów
kulinarnych [przyprawa], Skrobia do celów spożywczych, Słodycze
[cukierki], Słodziki naturalne, Ekstrakt słodu do celów spożywczych,
Sojowa (Mąka-), Sosy pomidorowe, Sosy sałatkowe, Substytuty kawy
i herbaty, Suchary, Syrop spożywczy, Szafran [przyprawa], Wanilia
[aromat], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Wodorosty [przyprawa], Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Preparaty zbożowe, Ziele
angielskie, Zioła konserwowane [przyprawy], Przetwory spożywcze
na bazie ziaren, Zboża przetworzone, Zioła przetworzone, Nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], Chrupki zbożowe, Pastylki
[wyroby cukiernicze], Płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, 31 Algi,
nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, Jęczmień,
Kopra, Korzenie jadalne, Łupiny orzechów kokosowych, Makuchy,
Migdały [owoce], Orzechy, Orzechy kokosowe, Orzechy laskowe,
Orzeszki arachidowe świeże, Otręby zbożowe, Owies, Pokrzywy,
Pszenica, Ryż nieprzetworzony, Sezam jadalny, nieprzetworzony,
Skorupiaki [żywe], Soczewica świeża [warzywa], Wytłoki z owoców,
Zboże w ziarnach nieprzetworzone, Ziarna [nasiona], Ziarna [zboże],
Ziarno kakaowe w stanie surowym, Nasiona lnu [siemię lniane], 32
Kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], Lemoniada, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalko-
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holowe o smaku kawy, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje energetyzujące, Napoje bezalkoholowe na bazie miodu, Napoje
na bazie owoców lub warzyw, Napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje
odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami, Owoce (Bezalkoholowe napoje
z soków-), Woda [napoje], Sok pomidorowy [napoje], Napoje na bazie soku z imbiru, Owocowe nektary, bezalkoholowe, Soki warzywne
[napoje], Syropy do napojów, Sorbety [napoje], Napój imbirowy, Soki.

(111) 352541
(220) 2021 12 22
(210) 538008
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732)	LISIECKI PAWEŁ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WHITE FOX SERVICES
(510), (511) 37 Czyszczenie pokryć podłogowych, Czyszczenie aut,
Czyszczenie higieniczne [pojazdy], Czyszczenie i mycie samochodów, Czyszczenie pojazdów, Czyszczenie samochodów, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Kompleksowe czyszczenie samochodów,
Wypożyczanie maszyn i urządzeń do czyszczenia, mycia i suszenia, Udzielanie informacji związanych z wypożyczaniem urządzeń
do mycia samochodów, Wynajem maszyn do czyszczenia dywaników i chodników, Wynajem maszyn do czyszczenia mebli tapicerowanych, Wynajem sprzętu do czyszczenia, Wynajem sprzętu do konserwacji pojazdów, Wynajem urządzeń do czyszczenia, Udzielanie
informacji, porad i konsultacji na temat czyszczenia, Udzielanie informacji związanych z usługami pralniczymi.
(111) 352542
(220) 2021 09 06
(210) 533584
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732) IGNACIK GRZEGORZ STERBIT-GRZEGORZ IGNACIK, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	STERBIT
(510), (511) 9 Aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące, Urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, Urządzenia optyczne, wzmacniacze
i korektory, Urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, Urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Elementy elektroniczne, Obwody drukowane, Przyrządy pomiarowe,
Elementy i układy sterowania, Automatyka budynkowa i przemysłowa, Komputery, części do komputerów, podzespoły, osprzęt komputerowy, Komputerowe urządzenia peryferyjne, Programy komputerowe, Gry komputerowe, Magnetyczne, cyfrowe nośniki danych,
Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, Magnetyczne nośniki danych, Nagrane dyski, Mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, Kasy rejestrujące, Maszyny
liczące, Urządzenia do przetwarzania danych, Sprzęt telekomunikacyjny, Automatyczne urządzenia kontroli dostępu, Urządzenia do automatycznej dystrybucji elektryczności, Automatyczne tablice rozdzielcze, Automatyczne przełączniki czasowe (nie do zegarów),
Układy scalone, Chipy, Tranzystory, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, Urządzenia do zdalnego
sterowania, Transformatory, Urządzenia fotowoltaiczne, Instalacje
do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Komponenty
elektryczne i elektroniczne, Przemienniki [inwertery], Panele słoneczne, Komórki fotowoltaiczne, Kalibrowane referencyjne ogniwa
fotowoltaiczne, Falowniki fotowoltaiczne, Moduły fotowoltaiczne,
Akumulatory energii fotowoltaicznej, 11 Systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), Układy kogeneracyjne, Pompy ciepła,
Sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, Instalacje do obróbki przemysłowej, Instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, Instalacje i urządzenia
do suszenia, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje i urządzenia sanitarne,
sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, Palniki, bojlery i podgrzewacze, Przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, Akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazowych,
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Filtry do użytku przemysłowego i domowego, Zapalniczki i zapalarki,
35 Usługi sprzedaży następujących towarów: aparatura oraz urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, urządzenia mierzące
i wykrywające oraz monitorujące i kontrolujące, urządzenia nawigacyjne i naprowadzające oraz lokalizacyjne do namierzania celu i kartograficzne, urządzenia optyczne oraz wzmacniacze i korektory,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne oraz multimedialne i fotograficzne, urządzenia zabezpieczające oraz ochronne
i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach informacje i dane, elementy
elektroniczne, obwody drukowane, przyrządy pomiarowe, elementy
i układy sterowania, automatyka budynkowa i przemysłowa, komputery i części do komputerów, podzespoły oraz osprzęt komputerowy,
komputerowe urządzenia peryferyjne, programy komputerowe, gry
komputerowe, magnetyczne i cyfrowe nośniki danych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia i przełączania oraz przekształcania
i gromadzenia oraz sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania i przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, urządzenia do przetwarzania danych,
sprzęt telekomunikacyjny, automatyczne urządzenia kontroli dostępu, urządzenia do automatycznej dystrybucji elektryczności, automatyczne tablice rozdzielcze, automatyczne przełączniki czasowe
(nie do zegarów), układy scalone, chipy, tranzystory, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, urządzenia do zdalnego sterowania, transformatory, urządzenia fotowoltaiczne, instalacje do wytwarzania energii elektrycznej, aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
komponenty elektryczne i elektroniczne, przemienniki [inwertery],
panele słoneczne, komórki fotowoltaiczne, kalibrowane referencyjne
ogniwa fotowoltaiczne, falowniki fotowoltaiczne, moduły fotowoltaiczne, akumulatory energii fotowoltaicznej, Usługi sprzedaży następujących towarów: systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), układy kogeneracyjne, pompy ciepła, instalacje grzewcze,
sprzęt do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania,
do żywności i napojów, instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia
do suszenia, instalacje i urządzenia do ogrzewania i wentylacji oraz
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, palniki, bojlery i podgrzewacze, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych
i gazowych, filtry do użytku przemysłowego i domowego, zapalniczki
i zapalarki, Zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, Usługi w zakresie pośrednictwa handlowego polegające
na kojarzeniu partnerów handlowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi doradztwa handlowego i reklamowego
na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru i doboru produktów, Doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, Zarządzanie przedsiębiorstwami franczyzowymi, Doradztwo w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą, Organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, Pokazy
towarów, 37 Montaż, naprawa oraz konserwacja urządzeń i instalacji
fotowoltaicznych, ogniw i modułów fotowoltaicznych, urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Montaż
i naprawa instalacji grzewczych, Nadzór budowlany, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu
do automatyki budynkowej, Usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu automatyki budynkowej, Wynajem narzędzi, instalacji
i sprzętu budowlanego, rozbiórkowego, czyszczącego i konserwacyjnego, Usługi w zakresie wyposażania obiektów w instalacje: budowlane, kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne, wodne, gazowe, c.o.,
solarne, Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), Instalacja, konserwacja i naprawa
układów kogeneracyjnych, pomp ciepła, instalacji grzewczych, systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), sprzętu do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, Montaż, konserwacja i naprawa instalacji do obróbki
przemysłowej, instalacji i urządzeń do chłodzenia i zamrażania, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzętu do zaopatrywania w wodę i sanitacji, instalacji i urządzeń do suszenia, instalacji i urządzeń do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, 42 Usługi
w zakresie montażu, instalowania, konserwacji i napraw firmware,
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Usługi projektowe w zakresie urządzeń elektronicznych, inteligentnych instalacji, systemów bezpieczeństwa, systemów audio i wideo,
Usługi inżynierskie (oceny, opinie, badania), Doradztwo techniczne
w zakresie kompletacji, instalowania oraz wdrażania systemów komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz automatyki budynku,
Opracowywanie programów komputerowych i baz danych, Projektowanie budowlane, Usługi architektoniczne, Usługi inżynieryjne, Usługi projektowania, Usługi naukowe i technologiczne, Testowanie,
stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, Testowanie urządzeń
przemysłowych do celów certyfikacji, Tuning maszyn i urządzeń
przemysłowych, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych,
Badania techniczne oraz opracowywanie projektów technicznych,
Prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, Doradztwo budowlane, Ekspertyzy z zakresu inżynierii technicznej, w zakresie budownictwa, wyposażenia i architektury wnętrz, Doradztwo w zakresie zużycia energii, Analizy przemysłowe i usługi badawcze,
Techniczny nadzór wykonawczy.

(111) 352543
(220) 2021 09 06
(210) 533602
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) PIECZONKA DAWID, Trzebownisko (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	STYLEM
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej za pośrednictwem Internetu
oraz sprzedaży wysyłkowej, w szczególności komputerów, urządzeń
peryferyjnych, oprogramowania komputerowego, sprzętu AGD
i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części
i akcesoriów do nich, sprzętu audiowizualnego, Usługi sprzedaży
detalicznej za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaży wysyłkowej,
w szczególności komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputerowego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich, sprzętu
audiowizualnego, Marketing internetowy, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem
Internetu, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Reklama w Internecie dla
osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, Usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów
sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, Komputerowe zarządzanie bazami danych, Tworzenie komputerowych baz
danych, Kompilacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami.
(111) 352544
(220) 2021 09 06
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) PIECZONKA DAWID, Trzebownisko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	STYLEM
(540)

(210) 533607

(591) biały, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.05.24, 26.04.12, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej

w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży hurtowej za pośrednictwem Internetu
oraz sprzedaży wysyłkowej, w szczególności komputerów, urządzeń
peryferyjnych, oprogramowania komputerowego, sprzętu AGD
i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części
i akcesoriów do nich, sprzętu audiowizualnego, Usługi sprzedaży
detalicznej za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaży wysyłkowej,
w szczególności komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania komputerowego, sprzętu AGD i RTV, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części i akcesoriów do nich, sprzętu
audiowizualnego, Marketing internetowy, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem
Internetu, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, Reklama w Internecie dla
osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Usługi
w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, Reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, Usługi komputerowego gromadzenia danych z punktów
sprzedaży świadczone na rzecz sprzedawców detalicznych, Komputerowe zarządzanie bazami danych, Tworzenie komputerowych baz
danych, Kompilacja komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami.

(111) 352545
(220) 2021 09 10
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) KUFEL ANNA, Tomice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A S K INŻYNIERIA
(540)

(210) 533831

(591) różowy, niebieski, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.11.12, 07.01.14, 07.01.24
(510), (511) 42 Usługi naukowe i technologiczne takie jak: projektowanie techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie systemów inżynierii budowlanej, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, Usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego takie jak: projektowanie hoteli, projektowanie budynków, projektowanie domów, projektowanie urbanistyczne, projektowanie budynków przemysłowych, projektowanie budynków
opieki zdrowotnej, projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, planowanie i projektowanie obiektów sportowych, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków.
(111) 352546
(220) 2021 09 13
(210) 533854
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wydział Zarządzania
(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.01, 26.13.25
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audiowizualne,
Aparatura i przyrządy naukowe, Aparatura i przyrządy pomiarowe,
zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiaro-
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we, 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, Optymalizacja metod uzdatniania wody i jej dystrybucji,
Analizy efektywności przedsiębiorstw, analizy strategiczne przedsiębiorstw, opinie o innowacyjności, analizy ryzyka w organizacji,
diagnoza metod i technik identyfikacji ryzyka w organizacji, analizy
gospodarki magazynowej, środowiskowe oceny cyklu życia, badania
nośności, chropowatości, twardości materiałów, badania podobaroskopowe, audyty technologiczne, mapowanie strumienia wartości,
ekspertyzy i analizy w zakresie finansów i rachunkowości, badania
rynku, badania ankietowe, tłumaczenia, ekspertyzy w zakresie analizy i oceny bezpieczeństwa procesu pracy, analizy biofeedback.

(111) 352547
(220) 2021 06 10
(210) 530057
(151) 2022 04 07
(441) 2021 12 20
(732)	SPOTLIGHT AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TEAM X
(510), (511) 3 Preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, Środki do higieny
jamy ustnej, Środki perfumeryjne i zapachowe, Środki toaletowe,
Dezodoranty i antyperspiranty, Mydła i żele, Preparaty do depilacji
i golenia, Preparaty do kąpieli, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu
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i paznokci, Preparaty do włosów, Chusteczki do twarzy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Szampony, Szampony koloryzujące,
Szampony do ciała, Szampony do włosów, Szampony dla zwierząt,
Szampony dla niemowląt, Płukanki do włosów [szampon z odżywką],
Balsamy do brody, Barwniki do brody, Farby do brody, Olejki do brody, Preparaty do pielęgnacji brody, Krem do rak, Krem do twarzy, Kremy dla niemowląt [nielecznicze], Kremy do ciała, Kremy do opalania
skóry, Kremy do oczyszczania skóry, Olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Preparaty
do pielęgnacji zwierząt, Woda kwiatowa, Preparaty aromaterapeutyczne, Olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], Olejki
destylowane do pielęgnacji urody, Olejki do perfum i zapachów,
Olejki do pielęgnacji skóry [nielecznicze], Olejki eteryczne, Olejki nielecznicze, Olejki naturalne do celów kosmetycznych, Olejki zapachowe, Perfumeryjne (produkty-), esencjonalne (olejki-), Naturalne olejki
eteryczne, Kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], Esencje eteryczne, Aromaty [olejki aromatyczne], Aromaty [olejki eteryczne],
Preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, Preparaty
do prania, Środki do czyszczenia pojazdów, Środki zapachowe do celów domowych, Aerozole czyszczące, Kosmetyki, Kosmetyki nielecznicze, Tipsy [kosmetyki], Pianki [kosmetyki], Eyelinery [kosmetyki],
Toniki [kosmetyki], Korektory [kosmetyki], Kosmetyki upiększające,
Kosmetyki kolorowe, Kosmetyki funkcjonalne, Kosmetyki naturalne,
Kosmetyki organiczne, Olejki mineralne [kosmetyki], Środki nawilżające [kosmetyki], Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki brązująco-opalizujące, Preparaty samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki dla
zwierząt, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do brwi, Koncentraty nawilżające [kosmetyki], Kremy tonizujące [kosmetyki], Żele nawilżające
[kosmetyki], Kremy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do ozdabiania, Kosmetyki
do paznokci, Płynne kremy [kosmetyki], Kosmetyki do ust, Kosmetyki
zawierające pantenol, Kosmetyki zawierające keratynę, Kosmetyki
dla dzieci, Preparaty zmiękczające [kosmetyki], Balsamy samoopalające [kosmetyki], Kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne,
Kosmetyki w formie olejków, Kremy do ciała [kosmetyki], Żele
po opalaniu [kosmetyki], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Maseczki do skóry [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji skóry, Kosmetyki koloryzujące do skóry, Kosmetyki w postaci różu, Kremy do twarzy [kosmetyki], Kosmetyki w formie mleczek, Kosmetyki do użytku
osobistego, Olejki do ciała [kosmetyki], Produkty powlekające usta
[kosmetyki], Peelingi do twarzy [kosmetyki], Pudry w kamieniu [kosmetyki], Kosmetyki w postaci płynów, Kolorowe kosmetyki do oczu,
Kremy na noc [kosmetyki], Kosmetyki do cery zmarszczkowej, Kosmetyki w formie żeli, Toniki do twarzy [kosmetyki], Preparaty do samoopalania [kosmetyki], Balsamy do opalania [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu skóry, Kosmetyki do makijażu twarzy, Olejki
do opalania [kosmetyki], Olejki po opalaniu [kosmetyki], Kosmetyki
w postaci kremów, Podkłady do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, Mleczka do opalania [kosmetyki], Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kosmetyki zawierające kwas hialuronowy,
Kolorowe kosmetyki dla dzieci, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Płyny
do twarzy [kosmetyki], Kompaktowe kosmetyki do makijażu, Kosmetyki w gotowych zestawach, Perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, Olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki],
Zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], Preparaty do wybielania
skóry [kosmetyki], Środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], Olejki
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Kosmetyki do stosowania na skórę, Kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, Szminki
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], Mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki],
Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], Nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], Płyny do mycia twarzy [kosmetyki], Produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu do kompaktów,
Kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, Płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], Środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki],
Perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, Wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], Kosmetyki w postaci cieni do powiek, Puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], Maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, Żele do twarzy i ciała
[kosmetyki], Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], Środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, Środki nawilżające
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przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, Paski do wybielania
zębów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], 14
Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, Biżuteria ze srebra
wysokiej próby, Medale, Zawieszki [biżuteria], Zegarki, Zegary, Monety, Akcesoria do biżuterii, Akcesoria do zegarków, Amulety, Biżuteria wykonana z metali szlachetnych, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy, Broszki [biżuteria], Charmsy, Części i akcesoria
do biżuterii, Etui na zegarki, Figurki do celów ozdobnych z metali
szlachetnych, Kamienie szlachetne, Kasetki na biżuterię, Kolczyki,
Klipsy, Kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, Krawaty
(Spinki do-), Łańcuszki [biżuteria], Medaliony [biżuteria], Naszyjniki,
Odznaki metalowe do noszenia [metale szlachetne], Osobiste ozdoby z metali szlachetnych, Sztuczna biżuteria, Biżuteria osobista,
Ozdoby [biżuteria], Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścienie (ozdoby), Pierścionki [biżuteria], Posągi i figurki wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Spinki
do mankietów i krawatów, Sygnety, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, Wpinki do klapy [biżuteria], Wyroby jubilerskie,
Wyroby biżuteryjne, Zapięcia do biżuterii, 16 Dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, Materiały drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały
filtracyjne z papieru, Arkusze papieru [artykuły papiernicze], Arkusze
papieru zadrukowane jednostronnie, Bibuła do produkcji papieru
matrycowego, Bibułka do użytku jako materiał z papieru matrycowego (ganpishi), Bloczki do notowania, Bloczki do zapisywania, Bloczki
notatnikowe, Brystol, Cienki papier, Czyste kartki do notowania,
Drewno (Papier z miazgi-), Drukowane materiały opakowaniowe
z papieru, Folia, Gruby japoński papier [hosho-gami], Wygładzony
papier wysokiej jakości, Torby papierowe do pakowania, Tuby z tektury, Pudełka kartonowe na drobne upominki, Tektura, Papier z miazgi drzewnej, Pergamin, Papier pocztówkowy, Papier na torebki
i worki, Papier na publikacje, Papier do maszyn do pisania, Papier
drukarski, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Banery wystawowe
wykonane z kartonu, Biały karton, Banery wystawowe wykonane
z kartonu, Pojemniki papierowe, Ręczniki papierowe do osuszania,
Ręczniki papierowe do czyszczenia, Ręczniki papierowe do rąk, Rozetki papierowe, Serwetki stołowe papierowe, Taśmy z papieru, Teczki
papierowe, Torby papierowe na zakupy, Papier zeszytowy, Papier
do druku cyfrowego, Papier do fotokopiarek, Papier do kopiowania,
Papier do korespondencji, Papier do drukarek laserowych, Papier rolowany do drukarek, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Materiały
do pakowania z kartonu, Pojemniki kartonowe do pakowania, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu
lub tworzyw sztucznych, Materiały filtrujące z papieru, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, Przybory szkolne [artykuły piśmienne], Pudełka z farbami [artykuły szkolne], Pudełka z farbami do użytku szkolnego, Szkolne zeszyty, Zdjęcia szkolne, Piórniki pudełka na przybory
do pisania, Przybory do szkicowania, Etui na przybory do pisania,
Przybory do pisania wykonane z włókien, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Afisze, plakaty, Artykuły biurowe, Artykuły do korektorowania i ścierania, Artykuły do pisania i stemplowania, Artykuły piśmiennicze, Artykuły papiernicze na przyjęcia, Artykuły papiernicze
do pisania, Banknoty, Bilety, Biurowe artykuły papiernicze, Broszury,
Czasopisma [periodyki], Datowniki, Drukowane materiały piśmienne, Fiszki, Flamastry, Fotografie, Ilustrowane albumy, Kalendarze,
Kartki okolicznościowe, Kartony na prezenty, Karty, Karty do kolekcjonowania, Karty okolicznościowe, Karty pocztowe, Katalogi, Kieszonkowe notesy, Kołonotatniki, Komiksy, Kolorowe długopisy, Kredki ołówkowe, Krzyżówki, Książki, Markery, pisaki, Materiały do pisania,
Materiały do rysowania, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Naklejki, Nadruki, Nalepki, Notatniki, Notesy, Obrazy i zdjęcia, Odbitki, Ołówki, Pamiętniki,
dzienniki, Papierowe materiały biurowe, Pastele [kredki], Periodyki
[czasopisma], Pinezki, Papierowe metki [zawieszki], Piórniki, Pisaki
kolorowe, Plakaty reklamowe, Pocztówki i widokówki, Przyrządy
do pisania, Przyrządy do rysowania, Publikacje promocyjne, Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkice, Teczki [artykuły biurowe], Terminarze, Ulotki, Wizytówki, Zaproszenia, Zestawy piśmienne,
Zeszyty, Znaczki, Znaczki pocztowe, Kredki do kolorowania, Książeczki do kolorowania, Pióra i długopisy [artykuły biurowe], Albumy
do wklejania, Naklejki [kalkomanie], Albumy na naklejki, Drukowane

materiały szkoleniowe, Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane materiały dydaktyczne, Drukowane zaproszenia, Dzienniki, Etui
na paszporty, Etykiety z papieru, Figurki z papieru, Kleje do użytku
biurowego, Materiały i środki dla artystów i do dekoracji, Podkładki
na biurko, Pojemniki na artykuły papiernicze, Poradniki [podręczniki], Prace malarskie i kaligraficzne, Szyldy reklamowe z papieru lub
z kartonu, Torby do pakowania wykonane z biodegradowalnych tworzyw sztucznych, Torby na zakupy z tworzywa sztucznego, Torby papierowe, Torby z tworzyw sztucznych, do celów domowych, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek,
18 Parasole i parasolki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne
artykuły służące do przenoszenia, Etykiety skórzane, Etui na karty
wykonane z imitacji skóry, Meble (Wykończenia ze skóry do-), Opaski
skórzane, Paski z imitacji skóry, Paski skórzane [inne niż odzież], Wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, Aktówki [wyroby skórzane],
Artykuły podróżne [walizki, torby], Etui z imitacji skóry, Kosmetyczki,
Kuferki kosmetyczne, Podróżne (Torby-), Portfele, Portfele skórzane,
Portfele wraz z etui na karty, Portmonetki, Portmonetki skórzane,
Imitacje skóry, Skóra i imitacja skóry, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony,
Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Krawaty, Bluzy z kapturem,
Kurtki bluzy, Bluzy dresowe, Spodnie, Nakrycia głowy, Opaski na głowę, Podkoszulki, Kurtki, Spodnie dresowe, Dresy wiatroszczelne, Dresy ortalionowe, Odzież, Odzież treningowa, Odzież męska, Odzież
wieczorowa, Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież
męska, damska i dziecięca, Bandany, Bezrękawniki, Bikini, Bluzki,
Bluzki z krótkimi rękawami, Body [odzież], Chusty, szale na głowę,
Dżinsy, Getry, Golfy, Kamizelki, Kąpielówki, Kimona, Kominiarki, Kostiumy, Kostiumy kąpielowe, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki z nadrukami, Krótkie spodnie, Legginsy, Maski ochronne [odzież], Ocieplacze, Odzież wodoodporna, Odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież], Piżamy, Płaszcze,
Polary, Poszetki, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki,
Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale,
Szaliki, Szelki, Szlafroki, Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem,
Trykoty [ubrania], Kapcie skórzane, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Pantofle domowe ze skóry, Pantofle z tworzyw sztucznych, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez rękawów,
Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska,
Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn,
Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, 28 Zabawki, Akcesoria do pływania, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Artykuły i sprzęt sportowy, Automaty do gier, Baseny kąpielowe [zabawki], Broń zabawkowa,
Bumerangi, Deski do pływania, Deski do uprawiania sportów wodnych, Deskorolki, Dmuchane baseny kąpielowe do celów rekreacyjnych, Dyski latające, Flippery [zabawki], Gamepady, Gry, Gry elektroniczne, Gry karciane, Gry fabularne, Gry-łamigłówki, Gry muzyczne,
Gry planszowe, Gry madżong, Gry towarzyskie, Gry sportowe, Gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, Hulajnogi [zabawki], Karty do gry,
Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do pływania, Łamigłówki,
Maski zabawkowe, Maski osłaniające twarz, do użytku sportowego,
Maskotki, Ochraniacze amortyzujące przeciwko urazom [artykuły
sportowe], Ochraniacze ciała do użytku sportowego, Pieniądze
do zabawy, Piłki do ćwiczeń, Pistolety zabawkowe, Podręczne konsole do gry, Pojazdy [zabawki], Puzzle, Śmieszne gadżety do zabawy,
Śmieszne gadżety na imprezy, Śmieszne drobiazgi [przedmioty
do zabawy], Sprzęt do gier wideo, gry na automatach i maszyny rozrywkowe, Sprzęt sportowy, Szachy [gry], Trąbki papierowe, Tuby
strzelające na imprezy, Urządzenia do gier komputerowych, Urządzenia do gier elektronicznych, Urządzenia pływackie do pływania,
Warcaby, Zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, Zdrapki do gier
loteryjnych, Zestawy do zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony
do gier, Żetony do gier hazardowych, Balony na przyjęcia, Artykuły
do robienia dowcipów, Artykuły papierowe jako podarki dla gości
na przyjęciach, Konfetti, Maski kostiumowe, Maski karnawałowe, Serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne na przyjęcia], Piłki do gier,
Piłki do zabawy, Samochody do zabawy, Modele samochodów, Klocki do budowy [zabawki], Szachownice, Akcesoria nadmuchiwane
do basenów, Nadmuchiwane baseny kąpielowe [artykuły do zabawy], Dart, Czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], Domino,
Drony (zabawki), Edukacyjne gry elektroniczne, Elektroniczne gry
planszowe, Figurki zabawkowe do kolekcjonowania, Futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, Futerały ochronne
do urządzeń do zdalnego sterowania konsolami do gier wideo, Huś-
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tawki [zabawki], Konstrukcje do zabawy dla dzieci, Latawce, Losy
na loterie, Łyżworolki, Łyżwy, Małe trampoliny, Namioty do zabawy,
Narty, Ozdoby choinkowe, Przyrządy na place zabaw, Przyrządy gimnastyczne, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Skakanki,
Torby na narty, Torby na deskorolki, Torby przystosowane do noszenia sprzętu sportowego, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia rozrywkowe na monety, Wrotki, Zjeżdżalnie wodne [urządzenia do zabaw], Konsole do gier, Kontrolery do konsoli gier, Kontrolery
do gier komputerowych, Maszyny do gier, Przenośne gry i zabawki
posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne [podręczne] gry
elektroniczne, Przenośne [podręczne] gry komputerowe, Przenośne
[podręczne] konsole do gier wideo, 30 Chleb, Bułki, Bułeczki, Ciasta,
Słodycze, Wyroby cukiernicze, Tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze,
Cukierki, Bagietki, Bajgle, Babeczki, Cukry, Naturalne słodziki, Polewy
cukiernicze i nadzienia, Produkty pszczele, Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Lód, Lody spożywcze, Mrożone jogurty i sorbety, Ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, Batony zbożowe i energetyczne, Lody,
Jogurt mrożony [lody spożywcze], Sorbety [lody], Pizze mrożone, Lizaki mrożone, Ciasta mrożone, Wyroby cukiernicze mrożone, Mrożone wyroby piekarnicze, Mrożone ciasta i torty jogurtowe, Mrożone
napoje [frappe], Mrożone mleczne wyroby cukiernicze, Mrożone posiłki składające się głównie z ryżu, Mrożone posiłki składające się
głównie z makaronu, Mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone
warzywa, Mrożone posiłki, Mrożone mięsa, Mrożone produkty spożywcze, Mrożone wyroby spożywcze, Kawa mrożona, Napoje na bazie kawy, Herbata mrożona, Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie czekolady, Cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, Lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, Cukierki, batony i guma do żucia, 32 Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe, Piwo i produkty piwowarskie, Napoje odalkoholizowane, Napoje orzeźwiające,
Wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, Napoje owocowe i soki owocowe, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla osób często
podróżujących drogą powietrzną, Agencje reklamowe, Promocja
sprzedaży dla osób trzecich, Profilowanie konsumentów do celów
komercyjnych lub marketingowych, Produkcja programów typu telezakupy, Produkcja filmów reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Poszukiwania w zakresie patronatu, Organizowanie targów handlowych, Organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Publikowanie tekstów reklamowych, Rejestracja komunikatów pisemnych i danych, Reklama, Reklamy telewizyjne, Reklamy radiowe, Reklama zewnętrzna, Reklama
typu „płać za kliknięcie”, Reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, Reklama korespondencyjna, Rozpowszechnianie reklam, Rozwijanie koncepcji reklamowych, Sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, Tworzenie tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Zarządzanie promocją sławnych osób, Analiza
trendów biznesowych, Analiza trendów marketingowych, Doradztwo w zakresie planowania kariery, Marketing cyfrowy, Marketing
bezpośredni, Marketing internetowy, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja reklam, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing,
Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek, Usługi
planowania kariery, Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Usługi handlu
związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi informacyjne dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów, Reklamy radiowe i telewizyjne, Reklamy za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu, Usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Dystrybucja materiałów reklamowych (próbek, druków,
prospektów, broszur), Analizy rynkowe, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za po-
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średnictwem bloga, Usługi programów lojalnościowych,
motywacyjnych i promocyjnych, Pomoc w prowadzeniu działalności
gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, 41 Gry oferowane w systemie
on-line z sieci komputerowej, Udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, Udostępnianie gry komputerowej, do której użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/
lub Internet, Prowadzenie blogów on-line, w tym blogów o tematyce
mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa,
gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi
edukacyjne odnośnie mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu
życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu
i sposobu życia, Usługi nauczania, edukacji i oświaty, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Informacje o nauczaniu, edukacji i oświacie, w tym w obszarze
mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa,
gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu i sposobu życia, Kursy korespondencyjne, Nauczanie indywidualne, Organizowanie
i prowadzenie warsztatów, sympozjów, seminariów, kongresów, konferencji, kolokwiów oraz innych forów naukowych, edukacyjnych
i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz
filozofii, stylu i sposobu życia, Publikowanie książek, czasopism,
opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, Publikowanie on-line książek, czasopism, opracowań, rozpraw i tekstów naukowych, edukacyjnych i oświatowych,
w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii, stylu
i sposobu życia, Pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, w tym w obszarze mody, urody, odżywiania się, zdrowego
trybu życia, rodzicielstwa, gier, rozrywki, podróżowania oraz filozofii,
stylu i sposobu życia, Planowanie i organizowanie konkursów, Usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia festiwali oraz imprez edukacyjnych, kulturalnych,
sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, spektakli, koncertów, widowisk multimedialnych, festiwali, festynów, konkursów, turniejów,
widowisk typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, imprez plenerowych, Usługi rozrywkowe dla dzieci, Usługi parków rozrywki, Organizowanie, produkcja i wystawianie programów
i spektakli telewizyjnych i teatralnych, Organizowanie widowisk muzycznych, Reżyserowanie lub wystawianie przedstawień, Udostępnianie obiektów i sprzętu do prowadzenia szkoleń edukacyjnych,
pokazywania filmów, widowisk, muzyki, Centra rozrywki, Organizacja kwizów, gier i zawodów, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw z dziedziny kultury i edukacji, Usługi edukacyjne,
Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia studiów, szkoleń,
kursów i innych form kształcenia, usługi w zakresie organizowania
i prowadzenia sympozjów, kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, Chronometraż imprez sportowych, Doradztwo zawodowe, Dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dostarczanie programów telewizyjnych,
nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, Dubbing, Dystrybucja filmów, Fotografia, Fotoreportaże, Hazard,
Informacja o edukacji, Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji elektronicznej, Kształcenie praktyczne [pokazy], Montaż
taśm wideo, Nagrywanie na taśmach wideo, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Organizowanie balów, Organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie loterii,
Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie zawodów sportowych, Pisanie piosenek, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, Planowanie przyjęć [rozrywka], Pozowanie dla artystów, Produkcja filmów, innych niż reklamowe, Produkcja mikrofilmów, Produkcja muzyczna, Produkcja programów ra-
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diowych i telewizyjnych, Produkcja widowisk, Przedstawienia
teatralne [produkcja], Przekazywanie know-how [szkolenia], Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Radiowe
programy rozrywkowe, Reżyseria filmowa, inna niż reżyseria filmów
reklamowych, Sport (Wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], Sporządzanie napisów [np. do filmów], Studia filmowe, Świadczenie usług w zakresie karaoke, Telewizyjne usługi rozrywkowe,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie obiektów
i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], Udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, Udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier,
Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, Udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, Usługi agencji dystrybucji biletów
[rozrywka], Usługi artystów estradowych, Usługi gier oferowane
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi
klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, Usługi pokazów filmowych, Usługi
prezenterów muzyki, Usługi reporterskie, Usługi rozrywkowe, Wynajem urządzeń do gier, Wystawianie spektakli na żywo, Wystawianie
spektakli rewiowych, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, Produkcja filmów,
Produkcja filmów wideo, Udostępnianie rozrywki w postaci klipów
filmowych za pomocą internetu, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie treści audio online
nie do pobrania, Tworzenie [opracowywanie] treści edukacyjnych
do podcastów, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Pokazy na żywo w celach rozrywkowych, Rozrywka interaktywna online, Usługi w zakresie publikowania online, Publikacje
multimedialne, Udostępnianie publikacji on-line, Zapewnianie rozrywki online, Udostępnianie obrazów online nie do pobrania, Udostępnianie rozrywki multimedialnej za pomocą strony internetowej,
Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie rozrywki na żywo, Edycja nagrań wideo, Edycja nagrań audio,
Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów filmowych, Produkcja muzycznych
filmów wideo, Produkcja nagrań audiowizualnych, Organizacja
i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Muzyczne usługi wydawnicze, Publikowanie piosenek, Dostarczanie rozrywki w postaci
nagranej muzyki, Impresariat artystyczny, Organizowanie wydarzeń
muzycznych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Usługi rezerwacji biletów na atrakcje i wydarzenia edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów.

(111) 352548
(220) 2018 07 30 K
(151) 2022 03 31
(441) 2021 09 13
(732) Ilyon Dynamics Ltd, Rosh Haayin (IL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bubble SHOOTER
(540)

(210) 533172

(591) czerwony, różowy, zielony, żółty, niebieski, fioletowy, biały
(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Programy gier komputerowych do pobierania, Programy do gier komputerowych do pobierania przez Internet, Oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach komórkowych, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie gier, Pobieralne gry
komputerowe, Programy komputerowe nagrane, Oprogramowanie
gier, Oprogramowanie gier, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Urządzenia do gier komputerowych, Oprogramowanie do gier komputerowych dostarczane z Internetu, Oprogramowanie interaktywne,
Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 41 Zapewnianie
rozrywki online, Usługi gier online, Usługi gier oferowane w systemie

on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, Gry internetowe niepobieralne, Usługi w zakresie gier zręcznościowych, Usługi gier wideo
dla jednego gracza, Usługi gier wideo stanowiących łamigłówki, Usługi rozrywkowe, mianowicie gry komputerowe online, Usługi rozrywkowe, mianowicie przeprowadzanie konkursów online oraz organizowanie, planowanie i realizowanie imprez rozrywkowych i związanych
z grami, dla graczy gier komputerowych i grup ze wspólnymi zainteresowaniami, za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 352549
(220) 2019 04 19
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) VOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skierniewice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 499005

(591) żółty, zielony, czerwony, złoty, czarny
(531) 25.01.01, 25.01.10, 26.07.25, 29.01.15
(510), (511) 29 suszone owoce strączkowe, owoce i jarzyny konserwowe, oliwki, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy, nasiona roślin strączkowych), owoce suszone i jarzyny, orzechy
szczególnie orzechy kokosowe suszone, orzechy spreparowane,
orzechy prażone, orzechy solone orzeszki arachidowe preparowane, kokos, rodzynki, suszona żurawina, suszone owoce goji, wiórki
kokosowe, migdały przerobione, nasiona przetworzone szczególnie słonecznika, dyni, maku, owoce szczególnie owoce smażone,
owoce smażone w cukrze, pulpa owocowa, sałatki owocowe, sałatki
warzywne, soki warzywne do przyrządzania potraw, soczewica konserwowa (warzywa), 30 ryż i potrawy z ryżu, preparaty mączne i zbożowe szczególnie owies, kasza, owies produkty spożywcze, jęczmień
łuskany, kasze spożywcze, preparaty zbożowe w postaci płatków,
grysiku, krupy i śrutu szczególnie płatki owsiane, potrawy na bazie mąki, makarony, dodatki do zup, przyprawy szczególnie pieprz,
cynamon, imbir, goździki, ziele angielskie, sosy z wyjątkiem sosów
do sałatek, ziarna przetworzone szczególnie maku, sezamu, prażone
i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, cukier, 31 produkty rolne (nie ujęte w innych klasach wyłączając kartofle, ogórki
i oliwę), nasiona nie ujęte w innych klasach: ziarno zbożowe, gryka,
orkisz, proso, siemię lniane, ziarno dyni, kukurydza, mak, sezam,
ziarna słonecznika, orzechy szczególnie orzechy włoskie i laskowe,
migdały, pistacje, orzeszki ziemne, orzechy kokosowe, jagody goji
świeże, świeża żurawina.
(111) 352550
(220) 2019 11 08
(210) 506595
(151) 2022 03 09
(441) 2021 11 22
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BLACK
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne.
(111) 352551
(220) 2021 08 23
(210) 533010
(151) 2022 01 29
(441) 2021 10 04
(732) MRÓZ ALEKSANDRA TYLKO PYSZNIE, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BISTRO TYLKO PYSZNIE DELIKATESY
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(540)

(591) czarny, jasnobrązowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi delikatesowe w zakresie sprzedaży detalicznej
w zakresie luksusowych artykułów spożywczych tj. wędliny, mięsa,
nabiał, słodycze, pieczywo, kawa, herbata, przetwory, alkohole słabe i mocne, napoje, 43 Usługi barowe, bary szybkiej obsługi (snack
– bary), kafeteria (bufety), usługi restauracyjne.
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(innych niż teksty reklamowe), Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Doradztwo w zakresie produkcji filmów
i muzyki, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Mastering płyt,
Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Produkcja edukacyjnych
nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań audiowizualnych, Usługi studia nagrań, Usługi studia do prób
[nagrywanie], Edukacja, Edukacja religijna, Kształcenie głosu, Lekcje
śpiewu, Nauczanie, Nauczanie muzyki, Nauka śpiewu, Nauka muzyki,
Nauka tańca, Zapewnianie szkoleń online, Zajęcia ze śpiewu, Usługi
w zakresie edukacji muzycznej, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki,
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Organizowanie koncertów,
Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie wydarzeń
muzycznych, Produkcja koncertów muzycznych, Przedstawienia
muzyczne, Rozrywka w postaci koncertów, Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, Usługi rozrywkowe w postaci
występów koncertowych, Usługi rozrywkowe w postaci występów
zespołów muzycznych, Występy muzyczne na żywo, Impresariat
artystyczny, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Zarządzanie
stroną artystyczną występów muzycznych, Zarządzanie koncertami.

(111) 352554
(220) 2021 08 23
(210) 533034
(151) 2022 01 30
(441) 2021 10 04
(732) CHMIEL PAWEŁ MUSIC CREATOR, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(111) 352552
(220) 2021 08 23
(210) 533029
(151) 2022 01 29
(441) 2021 10 04
(732) KOMSTA-KOŚCIOŁKOWICZ AGNIESZKA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) THE BEST BURGER BLACK BURGER QUALITY
(540)

(531) 27.05.01, 24.07.01, 26.05.01, 26.05.18
(510), (511) 43 Usługi barów i restauracji, Restauracje oferujące dania
na wynos, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Usługi kawiarni, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos.
(111) 352553
(220) 2021 08 23
(210) 533033
(151) 2022 01 30
(441) 2021 10 04
(732) CHMIEL PAWEŁ MUSIC CREATOR, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZESPOŁOWNIA
(510), (511) 16 Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, Książki edukacyjne, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Papierowe materiały dydaktyczne, Zeszyty ćwiczeń, Drukowane książki z nutami,
Książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, Książki z nutami, Śpiewniki, Zeszyty nutowe, 41 Muzyczne usługi wydawnicze
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie piosenek, Redagowanie tekstów

(591) żółty
(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.01.06, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 16 Drukowane materiały edukacyjne, Drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, Książki edukacyjne, Materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Papierowe materiały dydaktyczne, Zeszyty ćwiczeń, Drukowane książki z nutami,
Książki drukowane w dziedzinie edukacji muzycznej, Książki z nutami, Śpiewniki, Zeszyty nutowe, 41 Muzyczne usługi wydawnicze
i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
Pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Publikacja materiałów edukacyjnych, Publikowanie piosenek, Redagowanie tekstów
(innych niż teksty reklamowe), Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi wydawnicze
(w tym elektroniczne usługi wydawnicze), Usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, Doradztwo w zakresie produkcji filmów
i muzyki, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań wideo, Mastering płyt,
Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, Nagrywanie muzyki, Produkcja edukacyjnych
nagrań dźwiękowych i wideo, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań audiowizualnych, Usługi studia nagrań, Usługi studia do prób
[nagrywanie], Edukacja, Edukacja religijna, Kształcenie głosu, Lekcje
śpiewu, Nauczanie, Nauczanie muzyki, Nauka śpiewu, Nauka muzyki,
Nauka tańca, Zapewnianie szkoleń online, Zajęcia ze śpiewu, Usługi
w zakresie edukacji muzycznej, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki,
Usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, Organizowanie koncertów,
Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie wydarzeń
muzycznych, Produkcja koncertów muzycznych, Przedstawienia
muzyczne, Rozrywka w postaci koncertów, Usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, Usługi rozrywkowe w postaci
występów koncertowych, Usługi rozrywkowe w postaci występów
zespołów muzycznych, Występy muzyczne na żywo, Impresariat
artystyczny, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Zarządzanie
stroną artystyczną występów muzycznych, Zarządzanie koncertami.
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(111) 352555
(220) 2021 08 25
(210) 533140
(151) 2022 01 30
(441) 2021 10 04
(732)	SUSHI CORNER STARE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SUSHI CORNER
(510), (511) 30 Sushi, Bento, Potrawy na bazie mąki i ryżu, w tym potrawy tradycyjnej kuchni japońskiej, Gotowe dania oraz półprodukty
do przygotowywania dań zawarte w tej klasie, Ryż, Tapioka, Sago,
Kasze, Mąka i produkty zbożowe, Wyroby i przetwory mączne, Ciasto
ryżowe, Ciasto surowe, Makarony, Kluski, Pierogi, Wyroby i przetwory kukurydziane zawarte w tej klasie, Chipsy i chrupki kukurydziane,
Pieczywo, Kanapki, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Ciasta, Lody, Sól,
Cukier, Miód, Melasa, Musztarda, Ocet, Sosy i przyprawy zawarte w tej klasie, Sos sojowy, Drożdże, Proszek do pieczenia, Esencje
do żywności i celów spożywczych, Lód, Kawa, Kawa nienaturalna,
Herbata, Kakao, Napoje czekoladowe, Napoje na bazie herbaty, kawy
i/lub kakao, 35 Usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością gospodarczą i handlową, w tym działalnością w zakresie
gastronomii i handlu artykułami spożywczymi i napojami, Usługi
w zakresie prowadzenia hipermarketów, supermarketów oraz sklepów detalicznych i hurtowych z artykułami spożywczymi i napojami, Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej
napojów oraz artykułów spożywczych i potraw gotowych, w tym
sushi i bento, Usługi doradztwa biznesowego w zakładaniu i/lub
prowadzeniu barów i restauracji, w tym również restauracji i barów
oferujących sushi i bento, winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i piwiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz
restauracji samoobsługowych, a także hipermarketów, supermarketów oraz sklepów detalicznych i hurtowych, Pomoc w zarządzaniu
i prowadzeniu barów i restauracji, w tym również restauracji i barów
oferujących sushi i bento, winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni czekolady i piwiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi oraz
restauracji samoobsługowych, a także hipermarketów, supermarketów oraz sklepów detalicznych i hurtowych, Usługi franchisingowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi agencji importowo-eksportowych w zakresie artykułów spożywczych i napojów,
Usługi w zakresie reklamy i marketingu, Usługi w zakresie badania
rynku i opinii publicznej, 41 Usługi w zakresie rozrywki, nauczania
i kształcenia, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kursów,
szkoleń i warsztatów, w tym kursów, szkoleń i warsztatów dotyczących przygotowywania sushi i bento, usługi w zakresie prowadzenia galerii sztuki, Usługi w zakresie organizacji wystaw o charakterze rozrywkowym, kulturalnym lub edukacyjnym, Usługi związane
z organizacją i prowadzeniem imprez o charakterze kulturalnym,
rozrywkowym, sportowym i edukacyjnym, Usługi związane z organizacją czasu wolnego i wypoczynku osób dorosłych i dzieci, Usługi
w zakresie organizacji i prowadzenia pokazów, loterii i konkursów
o charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, Usługi w zakresie organizowania koncertów, spektakli teatralnych i pokazów filmowych, w tym koncertów, spektakli i pokazów
na wolnym powietrzu, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc na koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe i inne imprezy o charakterze
rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, Usługi
animatorów kultury, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
pracowni specjalistycznych w dziedzinie rozrywki i kultury, Usługi
w zakresie organizowania zawodów sportowych, Usługi w zakresie
wypożyczania sprzętu sportowego [z wyjątkiem pojazdów], Usługi
w zakresie obsługi salonów gier, Usługi palarni cygar i punktów degustacji win i piw, Usługi w zakresie udostępniania sprzętu do karaoke, Usługi polegające na odtwarzaniu nagrań dźwiękowych, Usługi w zakresie udostępniania pomieszczeń i przestrzeni dla potrzeb
organizacji zajęć i imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym,
sportowym lub edukacyjnym, Usługi fotograficzne oraz usługi w zakresie rejestrowania dźwięku i obrazu na taśmie filmowej, taśmie
wideo oraz na nośnikach elektronicznych, Usługi w zakresie wypożyczania sprzętu fotograficznego oraz kamer wideo, Usługi w zakresie
wypożyczania nośników z filmami i nagraniami dźwiękowymi, Usługi
informacyjne dotyczące rekreacji i wypoczynku, Usługi informacyjne
dotyczące imprez charakterze rozrywkowym, kulturalnym, sportowym lub edukacyjnym, Usługi polegające na publikowaniu, w tym
również publikowaniu on-line, tekstów innych niż teksty reklamowe,
w tym książek, czasopism, magazynów i periodyków o tematyce
kulinarnej, Usługi w zakresie wypożyczania książek i czasopism, ma-

gazynów i periodyków, W tym książek, czasopism, magazynów i periodyków o tematyce kulinarnej, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia konferencji, kongresów, sympozjów, seminariów i zjazdów,
43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne,
Usługi barów i restauracji, w tym również barów i restauracji oferujących sushi i bento, winiarni, kawiarni, herbaciarni, cukierni, pijalni
czekolady i piwiarni, snack-barów, barów szybkiej obsługi i restauracji samoobsługowych, Usługi polegające na przygotowywaniu
i serwowaniu posiłków i napojów w barach i restauracjach, w tym
również barach i restauracjach oferujących sushi i bento, winiarniach,
kawiarniach, herbaciarniach, cukierniach, pijalniach czekolady i piwiarniach, snack-barach, barach szybkiej obsługi oraz restauracjach
samoobsługowych, Usługi polegające na przygotowywaniu posiłków i napojów na zamówienie i ich dostarczaniu do zamawiającego
(catering), Usługi w zakresie obsługi gastronomicznej z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze w dziedzinie sztuki kulinarnej, Usługi hoteli, moteli
i pensjonatów, usługi w zakresie opracowywania receptur przepisów
kulinarnych.

(111) 352556
(220) 2021 08 30
(210) 533249
(151) 2022 02 17
(441) 2021 10 18
(732) RUCIŃSKI DOMINIK USŁUGI WETERYNARYJNE LEK.WET.
DOMINIK RUCIŃSKI, Czacz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VETLOGIC
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, Stomatologia weterynaryjna,
Chirurgia weterynaryjna, Weterynaryjne usługi doradcze, Dostarczanie informacji weterynaryjnych, Specjalistyczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych.
(111) 352557
(220) 2021 08 30
(210) 533250
(151) 2022 02 18
(441) 2021 10 25
(732)	GIELZAK MARCIN RAMZES, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KAWOMAN
(510), (511) 30 Kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, Kawa,
Kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], Kawa aromatyzowana, Kawa słodowa, Kawa niepalona, Kawa nienaturalna,
Kawa mielona, Kawa bezkofeinowa, Kawa rozpuszczalna, Mrożona
kawa, Kawa w postaci całych ziaren, Gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, Substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], Kawa liofilizowana, Torebki z kawą, Kapsułki z kawą,
35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących
towarów: kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa, kawa
[palona, w proszku, granulowana lub w napojach], kawa aromatyzowana, kawa słodowa, kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa
mielona, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, mrożona kawa,
kawa w postaci całych ziaren, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę], kawa liofilizowana, torebki z kawą, kapsułki z kawą.
(111) 352558
(220) 2021 08 30
(210) 533251
(151) 2022 02 18
(441) 2021 10 25
(732) WOJTAN EWA MOJE DZIECI KREATYWNIE, Kleszczewko (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dziennik ZABAW
(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.04, 29.01.11
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(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Nagrania audio i wideo,
Książki audio, Podcasty, E-booki, Biuletyny elektroniczne do pobrania, Publikacje w formie elektronicznej do pobrania, Muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, 16 Książki, Podręczniki, Poradniki [podręczniki], Afisze, plakaty, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Artykuły
biurowe [z wyjątkiem mebli], Fotografie, Kalendarze, Plany dnia [terminarze], Kalendarze z kartkami do wyrywania, Kartki z życzeniami,
Notatniki, Notatniki [notesy], Zakładki do książek, Zeszyty.

(111) 352559
(220) 2021 08 30
(151) 2022 02 18
(441) 2021 10 25
(732) BAŁA PIOTR, Oświęcim (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ARTR ALWAYS READY TO RUMBLE
(540)

43

(732)	GOŁĘBIOWSKI RAFAŁ, Włocławek (PL);
MISZCZAK ALICJA, Warszawa (PL);
WITKOWSKA-MISIAK KAMILA, Chotomów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLORPEDES
(540)

(210) 533252

(591) zielony
(531) 05.03.15, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 3 Kosmetyki, Błyszczyki do ust [kosmetyki], Kosmetyki
do pielęgnacji skóry, Kosmetyki do rzęs, Preparaty do samoopalania
[kosmetyki], Balsamy do celów kosmetycznych, Kremy kosmetyczne,
Kremy wybielające do skóry, Odżywki do włosów, Pomadki do ust,
Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, Produkty perfumeryjne, Puder do twarzy, Rzęsy
sztuczne, Szampony, Świece do masażu do celów kosmetycznych,
Tusze do rzęs, Woda micelarna, Zestawy kosmetyków, Zmywacze
do paznokci, Żelowe płatki pod oczy do celów kosmetycznych, Kosmetyki do makijażu, Preparaty do demakijażu, Pumeks, Pumeksy
do ciała, Pumeksy do użytku osobistego, Preparaty kosmetyczne
do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania.
(551) wspólne prawo ochronne

(531) 02.09.04, 02.09.19, 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież sportowa, Odzież gimnastyczna, Odzież wodoodporna, Odzież gotowa, Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem,
Spodnie, Kurtki, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym, Nakrycia
głowy, Daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy], Czapki sportowe, Opaski na głowę, Bandany na szyję, Szaliki, Bielizna sportowa,
Bielizna osobista, Skarpetki, Obuwie rekreacyjne, Obuwie gimnastyczne, Buty sportowe, Buty sznurowane, 28 Artykuły i sprzęt sportowy, Artykuły gimnastyczne i sportowe, Urządzenia do ćwiczeń
fizycznych [ćwiczenia], Sprzęt do treningu sztuk walki, Urządzenia
do wzmacniania ciała [ćwiczenia], Przyrządy gimnastyczne do rozciągania, Przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, Urządzenia
do kulturystyki [ćwiczenia], Przyrządy stosowane w kulturystyce,
Hantle, Ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, Drążki do ćwiczeń,
Kamizelki ochronne do sztuk walki, Suspensoria dla sportowców,
Taśmy do ćwiczeń, Piłki do ćwiczeń, Rękawice bokserskie, Worki
treningowe, Pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, Futerały przystosowane do noszenia artykułów sportowych, Ochraniacze
do uprawiania sportu, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej
i poprzez Internet następujących towarów: odzież sportowa, odzież
gimnastyczna, odzież wodoodporna, odzież gotowa, bluzki, t-shirty
z krótkim rękawem, spodnie, kurtki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, nakrycia głowy, daszki przeciwsłoneczne [nakrycia głowy],
czapki sportowe, opaski na głowę, bandany na szyję, szaliki, bielizna
sportowa, bielizna osobista, skarpetki, obuwie rekreacyjne, obuwie
gimnastyczne, buty sportowe, buty sznurowane, artykuły i sprzęt
sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, urządzenia do ćwiczeń
fizycznych [ćwiczenia], sprzęt do treningu sztuk walki, urządzenia
do wzmacniania ciała [ćwiczenia], przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, urządzenia
do kulturystyki [ćwiczenia], przyrządy stosowane w kulturystyce,
hantle, ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, drążki do ćwiczeń,
kamizelki ochronne do sztuk walki, suspensoria dla sportowców,
taśmy do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, rękawice bokserskie, worki treningowe, pasy do owijania dłoni do użytku sportowego, futerały
przystosowane do noszenia artykułów sportowych, ochraniacze
do uprawiania sportu, nagolenniki [artykuły sportowe], nakolanniki
[artykuły sportowe].

(111) 352561
(220) 2021 09 06
(210) 533596
(151) 2022 02 17
(441) 2021 10 18
(732) MRÓZ BOGUMIŁA, Czosnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Między Wałkami
(510), (511) 43 Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach,
Usługi klubów w zakresie dostarczania żywności i napojów, Usługi
w zakresie pubów, Serwowanie napojów w pubach z browarem, Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Bary, Bary przekąskowe, Catering w kafeteriach szybkiej obsługi, Hotelowe usługi kateringowe,
Restauracje dla turystów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi kawiarni, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, 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 cateringu zewnętrznego, Usługi doradcze dotyczące żywności, Usługi
doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żywność i napoje,
Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie gotowania posiłków, Organizowanie posiłków w hotelach, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
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, Serwowanie napojów alkoholowych.

(111) 352560
(151) 2022 02 28

(111) 352563
(151) 2022 02 18

(220) 2021 08 30
(441) 2021 10 25

(210) 533308

(111) 352562
(220) 2021 09 07
(210) 533654
(151) 2022 02 17
(441) 2021 10 18
(732)	ELUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konstancin-Jeziorna (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GERMINAL
(510), (511) 42 Certyfikacja danych za pośrednictwem łańcucha blokowego [blockchain], Przechowywanie danych za pośrednictwem
łańcucha blokowego [blockchain], Usługi w zakresie uwierzytelniania użytkowników z zastosowaniem technologii blockchain.
(220) 2021 09 08
(441) 2021 10 18

(210) 533694
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(732)	GAZ PETROL-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GAZPETROL QUALITY FUEL
(540)

(591) niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 01.03.17, 29.01.12
(510), (511) 4 Paliwa silnikowe, oświetleniowe, stałe, oleje silnikowe,
oleje opałowe, przemysłowe, paliwo gazowe, tłuszcze przemysłowe,
smary, ropa naftowa surowa i rafinowana, podpałki, biopaliwa, 37
Usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw i napełniania gazem LPG
zbiorników samochodów i butli, Usługi motoryzacyjne prowadzone
na stacjach paliw: naprawa pojazdów, wymiana i bieżnikowanie opon,
smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, wymiana olejów, Usługi myjni samochodowych, Wykonanie, montaż
i naprawa instalacji grzewczych, sanitarnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, Usługi budownictwa przemysłowego i instalacyjnego,
usługi budowlane wykończeniowe, wynajem sprzętu budowlanego,
39 Magazynowanie, przechowywanie, przeładunek i konfekcjonowanie ropy naftowej, paliw płynnych i gazowych, Usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasu paliw, Usługi w zakresie dystrybucji i dostarczania paliw płynnych, gazowych, smarów i olejów transportem
samochodowym, rurociągami i wagonami, Usługi w zakresie dystrybucji i przesyłania energii cieplnej i elektrycznej, usługi informacyjne
i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji, wynajem samochodów osobowych, ciężarowych i przyczep, usługi holowania pojazdów.
(111) 352564
(220) 2021 09 09
(210) 533729
(151) 2022 02 18
(441) 2021 10 18
(732) INSTYTUT CEN TRANSFEROWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Stratos Instytut Cen Transferowych
(540)

(591) biały, niebieski, szary
(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne do pobrania, Publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, Nagrania multimedialne, Płyty [nagrania dźwiękowe], Nagrania muzyczne, wideo, dźwiękowe, Nośniki elektroniczne, optyczne
i magnetyczne wstępnie nagrane, Programy komputerowe, Aplikacje,
Aplikacje mobilne, Gry komputerowe, Czytniki treści cyfrowych, Czytniki publikacji elektronicznych, Oprogramowanie dla księgowości,
Oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, 16
Książki, Książki edukacyjne, Publikacje, gazety, Czasopisma, Instrukcje,
Drukowane materiały szkoleniowe, Drukowane materiały instruktażowe, Biuletyny, Kalendarze, Terminarze, Materiały drukowane, Księgi
rachunkowe, Dzienniki [księgowość], 35 Księgowość i rachunkowość,
Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, Księgowość administracyjna, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo
z zakresu księgowości, Usługi księgowe, Usługi biznesowe biegłych
księgowych, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Planowanie podatkowe [rachunkowość], Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku
[rachunkowość], Doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, Rozpowszechnianie i uaktualnianie materiałów reklamowych, w tym druków, prospektów i broszur, Publikowanie tekstów reklamowych, Powielanie dokumentów, Usługi kserograficzne, Organizowanie targów i wystaw, Promocja targów do celów

handlowych, Usługi informacyjne, doradztwo księgowe w zakresie
sporządzania zeznań podatkowych, Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Usługi wypełniania zeznań podatkowych, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], Usługi
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
36 Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Ocena i wycena podatkowa, Planowanie podatkowe [nie księgowe], Planowanie finansów
w zakresie podatków, Doradztwo finansowe w zakresie podatków,
Doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków], Konsultacje
podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Doradztwo w zakresie podatków dochodowych [finansowe], Usługi podatkowe i celne,
Usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, 41 Usługi
wydawnicze, Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych poradników, Wydawanie audiobooków, Wydawanie biuletynów, Wydawanie
czasopism, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej,
Wydawanie gazet, Wydawanie katalogów, Publikowanie książek, Publikowanie on-line elektronicznych książek, czasopism i poradników,
Redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie
publikacji elektronicznych nie do pobrania, Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, Pisanie tekstów, innych niż reklamowych, Organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], Udostępnianie elektronicznych
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Usługi
edukacyjne, Nauczanie, Kształcenie, Organizowanie i prowadzenie
targów edukacyjnych, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych
i edukacyjnych, Organizowanie szkoleń, Organizowanie wykładów,
Organizowanie sympozjów edukacyjnych i naukowych, Organizowanie imprez edukacyjnych, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów,
Usługi rozrywkowe, Kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, Usługi
doradcze w zakresie edukacji dotyczące księgowości, Usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się do księgowości, Szkolenie w zakresie
podatków i rachunkowości, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 352565
(220) 2021 09 14
(210) 533925
(151) 2022 02 28
(441) 2021 11 02
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Golden Placenta
(510), (511) 3 Kosmetyki, Serum do celów kosmetycznych, maseczki
kosmetyczne, niemedyczne kremy kosmetyczne.
(111) 352566
(220) 2021 09 15
(210) 533960
(151) 2022 02 28
(441) 2021 11 02
(732)	AGENCJA GWIAZD Sp. z o.o., Luboń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Modena labs
(510), (511) 3 Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty
do czyszczenia i odświeżania, Środki zapachowe do celów domowych, Środki do czyszczenia pojazdów, Preparaty do prania, Preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, Środki ścierne i polerskie, Wosk krawiecki i szewski, Preparaty kolagenowe do zastosowań
kosmetycznych, 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 352567
(220) 2021 09 15
(210) 533961
(151) 2022 02 28
(441) 2021 11 02
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HairBoom Rice Rehab
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji włosów.
(111) 352568
(220) 2021 09 15
(210) 533962
(151) 2022 02 28
(441) 2021 11 02
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FaceBoom Skin Harmony
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

Nr 28/2022
(111) 352569
(220) 2021 09 15
(151) 2022 02 28
(441) 2021 11 02
(732)	AGENCJA GWIAZD Sp. z o.o., Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hyggen SWISS QUALITY
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 533964

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Płyny do mycia, Środki do czyszczenia pojazdów, Preparaty do prania, Preparaty
do czyszczenia i polerowania skóry i butów, Środki zapachowe do celów domowych.
(111) 352570
(220) 2021 09 15
(151) 2022 02 28
(441) 2021 11 02
(732) JACOB’S VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jacob’s Villas Sp. z o.o.
(540)

(210) 533967

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 01.03.17, 26.04.10, 26.03.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 37 Usługi budowlane, Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków
na zamówienie, Budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa części budynków, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budowanie nieruchomości, Budowa
nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budowa nieruchomości przemysłowych, Budownictwo, Nadzór nad
robotami budowlanymi, Remont nieruchomości, Remontowanie
budynków, Renowacja budynków, Stawianie fundamentów, Stawianie ogrodzeń zabezpieczających, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Naprawy budynków, Usługi budowlane w zakresie budowania
na potrzeby przemysłu, Usługi doradcze dotyczące przebudowy
budynków, Usługi doradcze dotyczące remontów budynków, Usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, Usługi doradcze w zakresie
budowania, Usługi generalnych wykonawców budowlanych, Usługi
informacyjne w zakresie konstrukcji budynków, Usługi odnawiania budynków, Usługi odnawiania mieszkań, Budowa [wznoszenie
i szklenie] budynków ogrodowych, Wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, Wznoszenie budynków prefabrykowanych, Zarządzanie
projektami budowlanymi na terenie budowy, Zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, Zarządzanie projektem budowy, Budowa ścian, Budowa ścian osłonowych,
Budowa ścian działowych we wnętrzach, Montaż ścian działowych
kartonowo-gipsowych, Izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
sufitów i dachów, Wznoszenie strukturalnych konstrukcji stalowych,
Instalowanie gotowych elementów konstrukcyjnych.
(111) 352571
(220) 2021 11 30
(210) 537084
(151) 2022 04 21
(441) 2021 12 27
(732) MAZUROWICZ JAKUB GASTRO MONKEY, Łódż (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GASTRO MONKEY
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Suplementy diety z białek serwatkowych, Suplementy
prebiotyczne, Suplementy ziołowe, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy żywnościowe, Białkowe suplementy diety,
Odżywcze suplementy diety, Suplementy z wapniem, Mineralne suplementy odżywcze, Mineralne suplementy diety, Suplementy diety
zawierające białko, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety zawierające drożdże, Suplementy diety zawierające kazeinę,
Suplementy diety zawierające glukozę, Suplementy diety zawierające alginiany, Suplementy diety zawierające lecytynę, Suplementy
diety zawierające enzymy, Suplementy diety i preparaty dietetyczne,
Suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, Mineralne suplementy
diety dla ludzi, Suplementy diety z białkiem sojowym, Suplementy
diety dla ludzi, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy dietetyczne zawierające luteinę, Suplementy diety z chlorelli, Dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, Mineralne dodatki do żywności, Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Preparaty
farmaceutyczne, Preparaty witaminowe, Preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, Żywność dietetyczna dla celów leczniczych,
Wyroby cukiernicze do celów leczniczych, Herbaty ziołowe do celów
medycznych, Napoje lecznicze, Wody mineralne do celów leczniczych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
Guma do żucia do celów leczniczych, 7 Automaty do sprzedaży,
Urządzenia automatyczne i ich części służące do sortowania i wydawania produktów spożywczych, 29 Batony na bazie orzechów i ziaren, Batony spożywcze na bazie orzechów, Batoniki na bazie owoców
i orzechów, Chipsy owocowe, Batony owocowe, Przekąski na bazie
owoców, Produkty z suszonych owoców, Jogurty, 30 Batoniki, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe, Batony zbożowe i energetyczne,
Batoniki energetyczne na bazie zbóż, Batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, Kanapki, Rybne kanapki, Kanapki z rybą, Kanapki z mięsem, Kanapki z kurczakiem, Kanapki z indykiem, Kanapki
zawierające mieloną wołowinę, 32 Napoje energetyzujące, Napoje
półmrożone, Napoje izotoniczne, Napoje warzywne, Napoje odalkoholizowane, Napoje bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Woda [napoje], Napoje owocowe, Sorbety [napoje], Serwatka [napoje], Napoje
serwatkowe, Napoje węglowodanowe, Napoje proteinowe, Mrożone
napoje owocowe, Aromatyzowane napoje gazowane, Mrożone napoje gazowane, Napoje z guaraną, Woda mineralna [napoje], Toniki
[napoje nielecznicze], Napoje aromatyzowane owocami, Bezalkoholowe napoje niskokaloryczne, Bezalkoholowe napoje gazowane,
Napoje dla sportowców, Soki warzywne [napoje], Napoje owocowe
niealkoholowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje energetyzujące zawierające kofeinę, Syropy do sporządzania napojów na bazie
serwatki, 41 Usługi rozrywkowe, Zajęcia sportowe i kulturalne, Sport
i fitness, 43 Usługi cateringu zewnętrznego, Dostarczanie żywności
i napojów za pośrednictwem kontenerów służących do przechowywania i wydawania paczek spożywczych, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje, Usługi kateringowe, Usługi
kateringowe obwoźne, Usługi mobilnych restauracji, Usługi restauracji fast-food, Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, Usługi w zakresie transportu,
pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek spożywczych, Dostarczanie informacji o składowaniu paczek spożywczych, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Usługi
oceny jedzenia [dostarczanie informacji na temat jedzenia i picia],
Dostarczanie informacji o usługach barów, Prowadzenie snack-barów, barów szybkiej obsługi, Przygotowywanie dań na zamówienie,
Usługi cateringu, Prowadzenie restauracji, stołówek, restauracji samoobsługowych, kafeterii, kawiarni, Dostarczanie informacji o usługach restauracji.
(111) 352572
(220) 2021 11 04
(210) 536053
(151) 2022 03 08
(441) 2021 11 22
(732)	STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN, Wrocław (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O N STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN
(540)

(591) niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.23, 26.01.18, 27.01.06, 29.01.04
(510), (511) 35 Poszukiwania w zakresie patronatu, Produkcja filmów
reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy
na cele dobroczynne, Kierowanie uzdolnionych wolontariuszy do organizacji non-profit, 36 Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek charytatywnych, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie zbiórek
charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Organizowanie zbiórek finansowych, Organizowanie działań mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, Organizowanie zbierania funduszy, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne, Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej,
Pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia pamięci osób, Przekazywanie
funduszy, Przelew funduszy, Udzielanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Organizowanie funduszy na cele
dobroczynne, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Usługi zbierania
funduszy na cele dobroczynne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Czyszczenie pomników, Usługi charytatywne, mianowicie budownictwo, Konserwacja i naprawa budynków,
Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie powierzchni ścian, Czyszczenie
budynków [powierzchni zewnętrznych], Odnawianie i renowacja budynków, Naprawa i renowacja budynków, Renowacja i naprawa budynków, Renowacja budynków, Renowacja dzieł architektonicznych,
Renowacja murowanych ścian i struktur, 39 Dostarczanie paczek, Magazynowanie paczek, Odbieranie paczek, Organizowanie odbierania
paczek, Transport paczek, Przewożenie, Zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, Konferencje (Organizowanie
i prowadzenie-), Kongresy (Organizowanie i prowadzenie-), Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, Organizowanie
i prowadzenie konferencji i kongresów, Organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], Przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, Przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], Organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych,
Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia],
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Organizowanie widowisk historycznych w plenerze, Organizowanie widowisk [impresariat], Organizowanie widowisk muzycznych, Organizowanie widowisk scenicznych, Organizowanie widowisk w celach
kulturalnych, Organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, Pisanie
scenariuszy do celów innych niż reklamowe, Produkcja filmów, innych
niż reklamowe, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Publikowanie, Publikowanie czasopism, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, Publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych,
Publikowanie elektroniczne, Publikowanie fotografii, Publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie książek, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie książek edukacyjnych, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online, Publikowanie
materiałów drukowanych dotyczących edukacji, Publikowanie materiałów drukowanych, Publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, Publikowanie materiałów drukowanych, innych
niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, Publikowanie materiałów multimedialnych online, Publikowanie multimediów, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Publikowanie
opowiadań, Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
Publikowanie plakatów, Publikowanie tekstów, Publikowanie tekstów

edukacyjnych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, Publikowanie ulotek, Usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], Usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], 44 Sanatoria (Usługi-), Organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, Usługi kuracji uzdrowiskowych, 45 Badanie przeszłości osób,
Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista].

(111) 352573
(220) 2021 11 04
(210) 536055
(151) 2022 03 08
(441) 2021 11 22
(732)	STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RODACY BOHATEROM.PL
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 01.17.02, 26.11.25, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 35 Poszukiwania w zakresie patronatu, Produkcja filmów
reklamowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Organizowanie promocji imprez mających na celu pozyskiwanie funduszy na cele dobroczynne, Kierowanie uzdolnionych wolontariuszy
do organizacji non-profit, 36 Organizacja zbiórek, Organizacja zbiórek
charytatywnych, Organizacja zbiórek pieniężnych, Organizowanie
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], Organizowanie zbiórek finansowych, Organizowanie działań mających na celu zbieranie
funduszy na cele charytatywne, Organizowanie zbierania funduszy,
Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy na cele
charytatywne, Pozyskiwanie funduszy na projekty pomocy zagranicznej, Pozyskiwanie funduszy w celu uczczenia pamięci osób, Przekazywanie funduszy, Przelew funduszy, Udzielanie informacji związanych
ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, Organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Usługi
zbierania funduszy na cele dobroczynne, 37 Czyszczenie pomników,
Usługi charytatywne, mianowicie budownictwo, Usługi budowlane,
konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, Konserwacja i naprawa
budynków, Czyszczenie kamieniarki, Czyszczenie powierzchni ścian,
Odnawianie i renowacja budynków, Naprawa i renowacja budynków,
Renowacja budynków, Renowacja dzieł architektonicznych, Renowacja i naprawa budynków, Renowacja murowanych ścian i struktur,
Czyszczenie budynków [powierzchni zewnętrznych], 39 Dostarczanie
paczek, Magazynowanie paczek, Odbieranie paczek, Organizowanie
odbierania paczek, Transport paczek, Przewożenie, Zbieranie wyrobów nadających się do przetworzenia (transport), 45 Badanie przeszłości osób, Dotrzymywanie towarzystwa [opieka osobista].
(111) 352574
(220) 2021 11 04
(151) 2022 03 08
(441) 2021 11 22
(732) CAPIVARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLUSKA
(540)

(210) 536063

(531) 02.09.15, 02.09.19, 04.05.02, 08.07.25, 26.01.03, 26.01.14,
26.01.16, 27.05.01

Nr 28/2022
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(510), (511) 43 Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
Restauracje dla turystów, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach.

(111) 352575
(220) 2021 11 05
(210) 536131
(151) 2022 03 08
(441) 2021 11 22
(732) FABRYKA CUKIERKÓW PSZCZÓŁKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HOP SIUP
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze [cukierki], Cukierki, Czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, Czekoladki, Praliny wytworzone z czekolady, Cukierki, batony i guma do żucia, Żelki [wyroby cukiernicze], Galaretki owocowe [słodycze], Wyroby piekarnicze,
Ciastka.
(111) 352576
(220) 2021 11 14
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732) POŁANECKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAKO
(540)

(210) 536377

(591) czerwony, biały
(531) 29.01.12, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.03,
27.05.05, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 6 Metalowe osłony otworów wentylacyjnych do przewodów HVAC, 11 Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
Systemy HVAC do pojazdów (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
19 Osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, do przewodów
HVAC, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawa systemów HVAC
(ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
(111) 352577
(220) 2021 09 30
(210) 534592
(151) 2022 03 28
(441) 2021 11 22
(732)	SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CHRUPERY
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza, zupy, dania
gotowe na bazie warzyw, warzywa, przekąski warzywne, Pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty mleczne, nabiał, sery
białe, sery żółte, lody, desery mleczne i na bazie mleka, dania gotowe
na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy ziemniaczane,
chipsy mięsne, chipsy mięsne, dipy, sosy, ekstrakty mięsne, ekstrakty
warzywne, ekstrakty do zup, konserwy, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 352578
(220) 2021 10 04
(210) 534744
(151) 2022 03 30
(441) 2021 11 22
(732) WKK SZKOLENIA I EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wisła (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Apartamenty nad Wisłą MEDICAL SPA WISŁA
(540)

(531) 01.01.05, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 43 Usługi hotelowe, 44 Usługi spa.
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(111) 352579
(220) 2017 09 27
(210) 476981
(151) 2021 10 13
(441) 2018 11 19
(732)	AL FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) bancovo
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych,
urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządzenia i przyrządy
elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatory samochodowe, rozruszniki akumulatorowe, ładowarki do akumulatorów, urządzenia do ładowania akumulatorów, kable rozruchowe
do akumulatorów, kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki
danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery,
urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty
debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne, magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów scalonych (smart
cards-karty „inteligentne”), karty z pamięcią lub z mikroprocesorem,
czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom „inteligentnym” współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart
płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz instytucje bankowe i finansowe., 16 papier, tektura, arkusze
papieru, taśmy papierowe, bloki papierowe, pudła, pojemniki i obrusy papierowe, teczki, worki, szyldy papierowe, maty papierowe, kokardy papierowe, plakaty z papieru, klamry do papieru, rolki papieru
toaletowego, papier na czasopisma, papier do etykietowania, papier
do zawijania, papier filtracyjny, papierowe materiały biurowe, artykuły piśmienne, papierowe wyroby artystyczne, papier do drukarek,
druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały
piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze,
plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów)., 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, pomoc i usługi w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz
przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie,
księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja
sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania
w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie
działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, czynności biurowe, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego
i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych,
analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji
statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami
informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi syste-
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matyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji
w bazach i plikach komputerowych, usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi dotyczące „public relations”, usługi w zakresie reklamy
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni
reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych (usługi biurowe),
archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych, prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych na stronach
internetowych, prezentowanie ofert produktów finansowych i bankowych za pośrednictwem platformy informatycznej, prowadzenie
platformy internetowej umożliwiającej prezentowanie i wybór ofert
usług finansowych i bankowych, usługi porównywania ofert finansowych i bankowych, prowadzenie platformy internetowej umożliwiającej prezentacje, porównywanie i wybór ofert usług finansowych
lub bankowych przez klientów detalicznych, udostępnianie informacji handlowych, informacja o ww. usługach., 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, działalność monetarna, majątek nieruchomy, usługi finansowe, usługi bankowe, świadczenie usług maklerskich,
prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi
w zakresie obrotu papierami wartościowymi, specjalistyczne doradztwo i konsulting finansowy, inwestowanie na rynku kapitałowym,
rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi (zarządzanie portfelem na zlecenie klienta), usługi doradztwa w zakresie
obrotu papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania
na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych
pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz
emitenta, usługi przygotowywania memorandów informacyjnych,
usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku
niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting), pośrednictwo W obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie
i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów
wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi
domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług
konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie
funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy
w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów
powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi
i funduszami emerytalnymi, usługi prowadzenia Indywidualnych
Kont Emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup
papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe,
leasingowe i factorings usługi w zakresie kapitału powierniczego,
akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków
bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych
i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych,
przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie
do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych
oraz udostępnianie skrytek
sejfowych, organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych
czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, wykonywanie czynności z zakresu działalności

ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa w obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego, organizowanie funduszy
na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, informacja o powyższych usługach, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, udostępnianie informacji finansowych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej,
udostępnianie informacji o ofertach banków i podmiotów świadczących usługi finansowe, informacja o powyższych usługach., 38 telekomunikacja, usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej,
dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz
udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej
poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów,
udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych
za pomocą telekomunikacji, usługi przydzielania dostępu i obsługa
poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje internetowe,
portale internetowe, prowadzenie forum on-line, usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych, umożliwianie dostępu do portalu
z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów,
umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę klienta przez Internet, informacja o powyższych
usługach, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych
i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej,
udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej z branży
bankowej i finansowej, informacja o powyższych usługach., 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje
elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych,
nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie konkursów i gier
edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, imprez integracyjnych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów
i wystaw, organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach., 42
badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie
i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego komputera
do użycia w komputerach i systemach, dostosowywanie programów
do potrzeb użytkownika, projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego..

(111) 352580
(220) 2021 10 05
(210) 534777
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 15
(732) DZIEŃKOWSKA KRYSTYNA PIEKARNIA-CUKIERNIA
FAMILIJNA, Fałkowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DZIEŃKOWSCY FAŁKOWO
(510), (511) 30 Wyroby zbożowe takie jak chleb, ciastka, wyroby
cukiernicze, piekarnicze, pieczywo, pieczywo pszenne, pieczywo
żytnie, pieczywo cukiernicze, pieczywo półcukiernicze, pieczywo
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mieszane, wyroby cukiernicze, piekarnicze nie zawierające glutenu
i niskobiałkowe, chleb, bułki, bułeczki słodkie, pączki, torty, ciasta,
ciastka, ciasteczka, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, ozdoby jadalne do ciast, potrawy na bazie mąki, zaczyn z drożdży, paluszki, bułka
tarta, suchary, wafle, pierniki, herbatniki, wyroby cukiernicze, cukierki i słodycze, Przekąski zbożowe, gofry, pizza, mieszanki cukiernicze
do wyrobu ciast przeznaczone dla piekarń i cukierni, 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, kawiarnie,
kafeterie, bary, restauracje, Przygotowywanie żywności i napojów
na zamówienie oraz ich dostawa, podawanie potraw i napojów, usługi cateringowe.

(111) 352581
(220) 2021 10 05
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 15
(732) IMEX BUSINESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SALAMINKA.PL
(540)

(210) 534785

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 05.13.11, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mięso i wędliny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dziczyzna, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dziczyzna
konserwowana, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wieprzowina, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wieprzowina pieczona, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wieprzowina konserwowa, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wieprzowina konserwowana, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wołowina,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
wołowina gotowa do spożycia, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: peklowana wołowina w puszce,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
suszona wołowina w paskach, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: wołowina w plastrach, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: siekana wołowina peklowana, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wołowina pokrojona w plastry i przyprawiona,
pieczona na grillu [bulgogi], Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: baranina w plastrach, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: jagnięcina, przetworzona, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: jagnięcina pieczona, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drób, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: świeży drób, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drób
gotowany, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: pieczony drób, Usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: konserwy drobiowe, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: klopsiki drobiowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pulpety drobiowe, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: suszone mięso, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: mięso liofilizowane, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: szynka, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kiełbasa
pepperoni, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: suszona kiełbasa, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kiełbasa swojska, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: tłusta i mocno
przyprawiona kiełbasa [knockwurst], Usługi sprzedaży detalicznej
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związane z następującymi produktami: kiełbasy, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: surowe kiełbasy,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
salami, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pasztet mięsny, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pasztet z wątróbki, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gotowe posiłki
gotowane składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: mięso i wędliny, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: dziczyzna, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane
z następującymi produktami: dziczyzna konserwowana, Usługi
sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: wieprzowina, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: wieprzowina pieczona, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
związane z następującymi produktami: wieprzowina konserwowa,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: wieprzowina konserwowana, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi
produktami: wołowina, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: wołowina gotowa
do spożycia, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
związane z następującymi produktami: peklowana wołowina
w puszce, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: suszona wołowina w paskach,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: wołowina w plastrach, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: siekana wołowina peklowana, Usługi sprzedaży detalicznej
za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: wołowina pokrojona w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [bulgogi], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane
z następującymi produktami: baranina w plastrach, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: jagnięcina, przetworzona, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: jagnięcina
pieczona, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: drób, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami:
świeży drób, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
związane z następującymi produktami: drób gotowany, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi
produktami: pieczony drób, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów związane z następującymi produktami: konserwy drobiowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane
z następującymi produktami: klopsiki drobiowe, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: pulpety drobiowe, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: suszone mięso,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: mięso liofilizowane, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami:
szynka, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane
z następującymi produktami: boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane
z następującymi produktami: kiełbasa pepperoni, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: suszona kiełbasa, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: kiełbasa swojska,
Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa
[knockwurst], Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów
związane z następującymi produktami: kiełbasy, Usługi sprzedaży
detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: surowe kiełbasy, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: salami, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi
produktami: pasztet mięsny, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą
katalogów związane z następującymi produktami: pasztet z wątróbki, Usługi sprzedaży detalicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami: gotowe posiłki gotowane składające się
całkowicie lub głównie z dziczyzny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: mięso i wędliny, Usługi
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sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
dziczyzna, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: dziczyzna konserwowana, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wieprzowina,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wieprzowina pieczona, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: wieprzowina konserwowa,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: wieprzowina konserwowana, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: wołowina, Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
wołowina gotowa do spożycia, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: peklowana wołowina
w puszce, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: suszona wołowina w paskach, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: wołowina
w plastrach, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: siekana wołowina peklowana, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: wołowina
pokrojona w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [bulgogi],
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: baranina w plastrach, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: jagnięcina, przetworzona,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: jagnięcina pieczona, Usługi sprzedaży detalicznej online
związane z następującymi produktami: drób, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: świeży drób,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: drób gotowany, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: pieczony drób, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: konserwy
drobiowe, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: klopsiki drobiowe, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: pulpety drobiowe,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: suszone mięso, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: mięso liofilizowane, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: szynka,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: kiełbasa
pepperoni, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: suszona kiełbasa, Usługi sprzedaży detalicznej
online związane z następującymi produktami: kiełbasa swojska,
Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], Usługi
sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami:
kiełbasy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: surowe kiełbasy, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: salami, Usługi sprzedaży
detalicznej online związane z następującymi produktami: pasztet
mięsny, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: pasztet z wątróbki, Usługi sprzedaży detalicznej online związane z następującymi produktami: gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z dziczyzny, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mięso
i wędliny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dziczyzna, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: dziczyzna konserwowana, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: wieprzowina, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wieprzowina pieczona, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wieprzowina konserwowa, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wieprzowina konserwowana, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: wołowina, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wołowina gotowa do spożycia, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: peklowana
wołowina w puszce, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: suszona wołowina w paskach,
Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: wołowina w plastrach, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: siekana wołowina

peklowana, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wołowina pokrojona w plastry i przyprawiona, pieczona na grillu [bulgogi], Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: baranina w plastrach, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: jagnięcina, przetworzona, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: jagnięcina pieczona, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: drób, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: świeży drób, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drób gotowany, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: pieczony drób, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
konserwy drobiowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: klopsiki drobiowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
pulpety drobiowe, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: suszone mięso, Usługi wysyłkowej
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mięso
liofilizowane, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: szynka, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kiełbasa pepperoni, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: suszona kiełbasa, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kiełbasa swojska, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tłusta i mocno przyprawiona kiełbasa [knockwurst], Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kiełbasy, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: surowe kiełbasy, Usługi wysyłkowej sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: salami, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pasztet mięsny, Usługi wysyłkowej sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: pasztet z wątróbki, Usługi
wysyłkowej sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z dziczyzny.

(111) 352582
(220) 2021 10 06
(210) 534812
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 15
(732) CHLEBEK KRYSTIAN BLUE COIN, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BANKONAUCI
(510), (511) 35 Porównywanie usług finansowych online, Świadczenie usług porównania cen online, Marketing internetowy, Marketing finansowy, Prezentowanie produktów finansowych w mediach
komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w Internecie, Promowanie towarów i usług osób
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Reklamowanie
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia
klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie danych, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych,
Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach
danych, Prognozy i analizy ekonomiczne, Opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, 36 Usługi informacyjne
w zakresie finansów, Doradztwo i analiza finansowa, Dostarczanie
informacji związanych z kontami finansowymi, Udostępnianie informacji finansowych online, Udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, Przetwarzanie informacji
finansowych, Usługi informacji finansowej, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, Informacje finansowe dostarczane
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji i analiz
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie inwestycji finansowych,
Doradztwo kredytowe, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych,
Udzielanie informacji na temat cen z zakresu inwestycyjnych funduszy wzajemnych, Usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, Opracowania finansowe, Dostarczanie informacji o kredytach,
Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego, Finansowanie
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społecznościowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi
informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu.

(111) 352583
(220) 2021 10 06
(210) 534813
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 15
(732) CHLEBEK KRYSTIAN BLUE COIN, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B Bankonauci
(540)

(591) fioletowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 01.01.05, 01.01.09, 02.01.15, 29.01.13
(510), (511) 35 Porównywanie usług finansowych online, Świadczenie usług porównania cen online, Marketing internetowy, Marketing finansowy, Prezentowanie produktów finansowych w mediach
komunikacji dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentacja firm oraz
ich towarów i usług w Internecie, Promowanie towarów i usług osób
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Reklamowanie
usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług telekomunikacyjnych w celu umożliwienia
klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług, Gromadzenie danych, Usługi reklamowe dotyczące usług finansowych,
Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach
danych, Prognozy i analizy ekonomiczne, Opracowywanie statystyk biznesowych i informacji handlowych, 36 Usługi informacyjne
w zakresie finansów, Doradztwo i analiza finansowa, Dostarczanie
informacji związanych z kontami finansowymi, Udostępnianie informacji finansowych online, Udostępnianie informacji finansowych
za pośrednictwem strony internetowej, Przetwarzanie informacji
finansowych, Usługi informacji finansowej, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, Informacje finansowe dostarczane
za pomocą środków elektronicznych, Udzielanie informacji i analiz
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie inwestycji finansowych,
Doradztwo kredytowe, Monitorowanie funduszy inwestycyjnych,
Udzielanie informacji na temat cen z zakresu inwestycyjnych funduszy wzajemnych, Usługi informacyjne dotyczące rachunków bankowych, Opracowania finansowe, Dostarczanie informacji o kredytach,
Usługi finansowe, Usługi pośrednictwa finansowego, Finansowanie
społecznościowe, Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi
informacyjne dotyczące finansów, świadczone on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu.
(111) 352584
(220) 2021 10 06
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 15
(732) KOŹNIEWSKI DANIEL, Łazy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Plisy Okienne
(540)

(210) 534820

(591) granatowy, niebieski, czarny
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Rolety do okien, Rolety okienne, Żaluzje wewnętrzne.
(111) 352585
(220) 2021 10 06
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 15
(732) RUNO RAFAŁ, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) elraf

(210) 534821
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(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 01.15.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z aparaturą łączeniową [elektryczną], Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z aparaturą łączeniową [elektryczną], Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z gniazdkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z gniazdkami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z elektrycznymi gniazdkami i kontaktami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elektrycznymi gniazdkami i kontaktami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gniazdkami, wtyczkami
i innymi kontaktami [złącza elektryczne], Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gniazdkami, wtyczkami i innymi kontaktami [złącza
elektryczne], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wtyczkami,
gniazdkami i innymi kontaktami (Elektryczne-), Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wtyczkami, gniazdkami i innymi kontaktami
(Elektryczne-), Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniowymi oprawami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniowymi oprawami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z elektrycznymi oprawami oświetleniowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z elektrycznymi oprawami oświetleniowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, akcesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia i sztucznymi choinkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi,
akcesoriami dekoracyjnymi na przyjęcia i sztucznymi choinkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z samogwintującymi śrubkami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z samogwintującymi śrubkami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kablami uziemiającymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kablami uziemiającymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kablami elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kablami elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kablami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kablami elektronicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kablami i przewodami elektrycznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kablami i przewodami elektrycznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kablami, drutami i łańcuchami,
z metalu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kablami, drutami i łańcuchami, z metalu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z elektronicznymi etykietami identyfikacyjnymi i oznaczeniami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z elektronicznymi etykietami identyfikacyjnymi i oznaczeniami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyrządami do mocowania i łączenia, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyrządami do mocowania i łączenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z izolacją do kabli, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z izolacją do kabli, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z żarówkami oświetleniowymi LED, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żarówkami oświetleniowymi LED, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z świetlówkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z świetlówkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z aparaturami, urządzeniami i kablami do zastosowania w elektryce,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z aparaturami, urządzeniami
i kablami do zastosowania w elektryce, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z aparaturami, urządzeniami do sterowania przepływu
energii elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z aparaturami, urządzeniami do sterowania przepływu energii elektrycznej,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z aparaturami, urządzeniami do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z aparaturami, urządzeniami do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z szafkami metalowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z szafkami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ogranicznikami metalowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ogranicznikami metalowymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ogranicznikami napięcia, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ogranicznikami napięcia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami odgromowymi [piorunochrony],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami odgromowymi
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[piorunochrony], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ochronną odzieżą roboczą [chroniąca przed wypadkami lub urazami],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ochronną odzieżą roboczą
[chroniąca przed wypadkami lub urazami], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z elektronarzędziami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z elektronarzędziami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z miernikami elektronicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z miernikami elektronicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z drukarkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z drukarkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wytłaczarkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wytłaczarkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z bateriami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z bateriami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z ładowarkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ładowarkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z narzędziami rolniczymi,
ogrodniczymi i do kształtowania krajobrazu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z narzędziami rolniczymi, ogrodniczymi i do kształtowania krajobrazu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grillami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grillami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z domofonami falowodowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z domofonami falowodowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku wyciągami [wentylacją], Usługi sprzedaży
hurtowej w związku wyciągami [wentylacją], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ogrzewaczami powietrza, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ogrzewaczami powietrza, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z instalacjami alarmowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z instalacjami alarmowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami elektronicznymi do monitoringu,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami elektronicznymi do monitoringu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami urządzeniami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
urządzeniami fotowoltaicznymi do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z fotowoltaicznymi urządzeniami i instalacjami do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z fotowoltaicznymi urządzeniami i instalacjami do wytwarzania energii elektrycznej
z energii słonecznej, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zaworami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zaworami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czujnikami dymu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czujnikami dymu, 37 Usługi elektryków.

(111) 352586
(220) 2021 10 22
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732)	ARCO SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarszewy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KRÓWKOMANIA KRÓWKA RZEMIEŚLNICZA
(540)

(591) biały, czarny, szary, różowy
(531) 01.07.06, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.04,
26.04.05, 26.04.13, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 9 Okulary przeciwsłoneczne, Okulary optyczne, Oprawki
do okularów, Szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, Części
i akcesoria do okularów, Soczewki kontaktowe, 44 Usługi optyczne,
Usługi optometryczne.
(111) 352588
(220) 2021 10 22
(210) 535626
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RISING STAR POLSKA
(510), (511) 9 Płyty fonograficzne, 28 Gry, zabawki, sprzęt sportowy
nie ujęty w innych klasach, 35 Reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne na bilbordach oraz reklama za pośrednictwem Internetu, 41 Organizacja koncertów, imprez rozrywkowych.
(111) 352589
(220) 2021 10 25
(210) 535643
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, Foster City (US)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 535619

(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.13, 03.04.24, 26.11.03, 26.11.08,
27.05.01, 27.05.10, 27.05.11
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, Słodycze [cukierki], Słodycze nielecznicze, Cukierki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym
sprzedaży online, w zakresie wyrobów cukierniczych i słodyczy,
Usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, Usługi franczyzowe związane z pomocą dla firm,
Pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
lub w zarządzaniu nimi.
(111) 352587
(220) 2021 10 22
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) CHAMI NICOLE, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PARIS OPTIQUE

(540)

(210) 535625

(591) niebieski, żółty
(531) 26.04.02, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi finansowe, Usługi bankowe, Usługi związane
z kartami kredytowymi, Usługi związane z kartami płatniczymi, Usługi związane z kartami obciążeniowymi, Usługi związane z kartami
przedpłaconymi, Elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe,
elektroniczny transfer środków, Obsługa płatności, Usługi płatności pomiędzy osobami prywatnymi (person-to-person, P2P), Usługi
uwierzytelniania i weryfikacji transakcji finansowych, Zastąpienie
gotówki kartami kredytowymi, kartami debetowymi i cyfrowymi
kartami płatniczymi, Handel walutami i wymiana walut, Bankowość
online, Usługi w zakresie regulowania rachunków, Dostęp do depozytów i usługi bankomatowe, Transfer elektroniczny środków pieniężnych, Usługi realizacji czeków i wypłaty gotówki, Usługi w zakresie płatności zdalnych, Usługi związane z kartami przedpłaconymi
z zapisaną wartością, a mianowicie przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych kartami przedpłaconymi, Usługi debetowe
i kredytowe za pomocą urządzeń identyfikacji radiowej, Usługi wymiany wartości, a mianowicie bezpieczne elektroniczne transakcje
gotówkowe i elektroniczne transmisje gotówki za pośrednictwem
publicznych sieci komputerowych w celu ułatwienia handlu elektronicznego, Świadczenie usług elektronicznych płatności mobilnych
na rzecz osób trzecich, Obsługa płatności, a mianowicie świadczenie
usług przetwarzania transakcji w walucie wirtualnej na rzecz osób
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trzecich, Usługi przetwarzania płatności kryptowalutowych, Usługi
wymiany kryptowalut wykorzystujące technologię zdecentralizowanego rejestru (blockchain), Emisja tokenów będącymi jednostkami
wartości, Wydawanie tokenów będącymi jednostkami wartości, Wymiana finansowa wirtualnej waluty, w zakresie tokenów niewymienialnych (non-fungible tokens, NFT), Usługi gwarantowania ubezpieczeń turystycznych, Usługi oceny finansowej i zarządzania ryzykiem
na rzecz osób trzecich w zakresie kredytów konsumenckich, Usługi
zarządzania kredytami, Rozpowszechnianie informacji z zakresu
technologii finansowych (fintech) i powstających technologii płatniczych, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Sponsoring finansowy
sportowych zawodów, wydarzeń, zajęć i rozgrywek.

(111) 352590
(220) 2021 10 26
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732)	ŁUKAWSKI ADAM, Nowa Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agpress drukarnia
(540)

(210) 535716

(531) 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 40 Cyfrowe odnawianie fotografii, Cyfrowe polepszanie
zdjęć, Druk sitowy, Druk typograficzny, Druk wywabowy, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie cyfrowo przechowywanych
obrazów i zdjęć, Drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych,
Drukowanie filmu kinematograficznego, Drukowanie fotograficzne,
Drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie fotograwiury, Drukowanie książek, Drukowanie litograficzne, Drukowanie
na wełnie, Drukowanie obrazów na przedmiotach, Drukowanie
offsetowe, Drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, Drukowanie portretów, Drukowanie przezroczy fotograficznych, Drukowanie reklam, Drukowanie szablonów, Drukowanie
wklęsłe, Drukowanie wzorów, Drukowanie wzorów dla osób trzecich,
Drukowanie wzorów na dywanach, Drukowanie zdjęć, Drukowanie
znaczków, Fotograficzne filmy (Wywoływanie-), Fotograficzne wytrawianie papieru, Fotograficzne wytrawianie tkanin, Fotograficzne
wytrawianie artykułów odzieżowych, Fotograficzne wytrawianie
artykułów gospodarstwa domowego, Introligatorstwo, Kolacjonowanie maszynopisów [oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów kopiowanych [oprawy introligatorskie], Kopiowanie filmów
fotograficznych, Kopiowanie przezroczy, Kopiowanie slajdów fotograficznych, Kopiowanie zdjęć, Malowanie sitodrukiem, Mocowanie
dzieł sztuki jako część procesu oprawiania, Nadruk wzorów na płytki
dywanowe, Nadruk wzorów na pokryciach ściennych, Nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, Nadruk wzorów na tkaninach,
Nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, Nadrukowywanie,
na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, Nanoszenie pasków
magnetycznych na filmy kinowe, Obróbka filmów fotograficznych,
Obróbka filmów i obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć], Obróbka obrazów stereoskopowych, Obróbka taśm filmów kinematograficznych, Obróbka
taśm filmowych, Obróbka taśmy filmowej, Obróbka zdjęć fotograficznych, Obróbka zdjęć lotniczych lub satelitarnych, Oddzielania kolorów [obróbka], Odnawianie fotografii, Oprawa dokumentów, Oprawa
książek lub dokumentów, Oprawianie książek, Powiększanie odbitek
fotograficznych, Powiększanie prac graficznych, Powiększanie zdjęć,
Powielanie slajdów fotograficznych, Przenoszenie filmów fotograficznych na taśmę wideo, Przenoszenie filmów kinematograficznych
na taśmę wideo, Przenoszenie filmów z taśmy amatorskiej na taśmy
wideo, Przenoszenie fotografii na płyty kompaktowe, Przenoszenie
klisz fotograficznych na taśmy wideo, Przenoszenie odbitek fotograficznych, Przenoszenie przeźroczy fotograficznych, Przetwarzanie
filmów fotograficznych i kinematograficznych, Przetwarzanie przeźroczy i druków, Reprodukcja dzieł muzealnych, Reprodukcja fotografii, Reprodukcja odbitek fotograficznych, Reprodukcja przezroczy
fotograficznych, Retusz fotograficzny, Rotograwiura, Segregacja pod
względem kolorów, Sitodruk, Składanie tekstu, Tłoczenie oryginałów
[wzorców] płyt, Tłoczenie wzorców płyt kompaktowych, Typografia,
Udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, Udzielanie
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informacji związanych z przetwarzaniem filmów kinematograficznych, Udzielanie informacji związanych z usługami introligatorskimi,
Udzielanie informacji związanych z usługami fotograwiury, Udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego,
Udzielanie informacji związanych z usługami powiększania fotograficznego, Udzielanie informacji związanych z wywoływaniem filmów
fotograficznych, Usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, Usługi diazotypii do stosowania w kopiowaniu dokumentów, Usługi drukowania, Usługi druku na tkaninach,
Usługi druku offsetowego, Usługi informacyjne dotyczące obróbki
filmów fotograficznych, Usługi informacyjne dotyczące wykonywania odbitek z filmów fotograficznych, Usługi laboratorium fotograficznego, Usługi montażu prac kaligraficznych, Usługi montażu suchego, Usługi odnawiania fotografii, Usługi składania druku, Usługi
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Usługi w zakresie
fotokompozycji, Usługi wykańczania druków [składanie], Usługi wykańczania druków [introligatorstwo], Usługi wykańczania druków
[cięcie], Usługi wykańczania druków, Usługi z zakresu przenoszenia odbitek fotograficznych na taśmy wideo, Utrwalanie fotografii,
Utrwalanie i konserwacja fotografii, Uwydatnianie kolorów czarno-białych filmów wideo, Uwydatnianie kolorów na czarno-białych filmach, Wykonywanie światłokopii [planów], Wytrawianie fotograficzne druków, Wytrawianie zdjęć, Wywoływanie filmów, Wywoływanie
filmów fotograficznych, Wywoływanie filmów i powielanie fotografii,
Wywoływanie i obróbka filmów, Wywoływanie fotograficzne.

(111) 352591
(220) 2021 10 26
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732)	ŁUKAWSKI ADAM, Nowa Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) agpress
(540)

(210) 535760

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 40 Cyfrowe odnawianie fotografii, Cyfrowe polepszanie
zdjęć, Druk sitowy, Druk typograficzny, Druk wywabowy, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie cyfrowo przechowywanych
obrazów i zdjęć, Drukowanie dokumentów z nośników cyfrowych,
Drukowanie filmu kinematograficznego, Drukowanie fotograficzne,
Drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie fotograwiury, Drukowanie książek, Drukowanie litograficzne, Drukowanie
na wełnie, Drukowanie obrazów na przedmiotach, Drukowanie
offsetowe, Drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach prezentów, Drukowanie portretów, Drukowanie przezroczy fotograficznych, Drukowanie reklam, Drukowanie szablonów, Drukowanie
wklęsłe, Drukowanie wzorów, Drukowanie wzorów dla osób trzecich,
Drukowanie wzorów na dywanach, Drukowanie zdjęć, Drukowanie
znaczków, Fotograficzne filmy (wywoływanie-), Fotograficzne wytrawianie papieru, Fotograficzne wytrawianie tkanin, Fotograficzne wytrawianie artykułów odzieżowych, Fotograficzne wytrawianie artykułów gospodarstwa domowego, Introligatorstwo, Kolacjonowanie
maszynopisów [oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów drukowanych [oprawy introligatorskie], Kolacjonowanie materiałów kopiowanych [oprawy introligatorskie], Kopiowanie filmów
fotograficznych, Kopiowanie przezroczy, Kopiowanie slajdów fotograficznych, Kopiowanie zdjęć, Malowanie sitodrukiem, Mocowanie
dzieł sztuki jako część procesu oprawiania, Nadruk wzorów na płytki
dywanowe, Nadruk wzorów na pokryciach ściennych, Nadruk wzorów na pokryciach podłogowych, Nadruk wzorów na tkaninach,
Nadrukowywanie koszulek z krótkim rękawem, Nadrukowywanie,
na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież, Nanoszenie pasków
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magnetycznych na filmy kinowe, Obróbka filmów fotograficznych,
Obróbka filmów i obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna, Obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć], Obróbka obrazów stereoskopowych, Obróbka taśm filmów kinematograficznych, Obróbka
taśm filmowych, Obróbka taśmy filmowej, Obróbka zdjęć fotograficznych, Obróbka zdjęć lotniczych lub satelitarnych, Oddzielania kolorów [obróbka], Odnawianie fotografii, Oprawa dokumentów, Oprawa
książek lub dokumentów, Oprawianie książek, Powiększanie odbitek
fotograficznych, Powiększanie prac graficznych, Powiększanie zdjęć,
Powielanie slajdów fotograficznych, Przenoszenie filmów fotograficznych na taśmę wideo, Przenoszenie filmów kinematograficznych
na taśmę wideo, Przenoszenie filmów z taśmy amatorskiej na taśmy
wideo, Przenoszenie fotografii na płyty kompaktowe, Przenoszenie
klisz fotograficznych na taśmy wideo, Przenoszenie odbitek fotograficznych, Przenoszenie przeźroczy fotograficznych, Przetwarzanie
filmów fotograficznych i kinematograficznych, Przetwarzanie przeźroczy i druków, Reprodukcja dzieł muzealnych, Reprodukcja fotografii, Reprodukcja odbitek fotograficznych, Reprodukcja przezroczy
fotograficznych, Retusz fotograficzny, Rotograwiura, Segregacja pod
względem kolorów, Sitodruk, Składanie tekstu, Tłoczenie oryginałów
[wzorców] płyt, Tłoczenie wzorców płyt kompaktowych, Typografia,
Udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, Udzielanie
informacji związanych z przetwarzaniem filmów kinematograficznych, Udzielanie informacji związanych z usługami introligatorskimi,
Udzielanie informacji związanych z usługami fotograwiury, Udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego,
Udzielanie informacji związanych z usługami powiększania fotograficznego, Udzielanie informacji związanych z wywoływaniem filmów
fotograficznych, Usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, Usługi diazotypii do stosowania w kopiowaniu dokumentów, Usługi drukowania, Usługi druku na tkaninach,
Usługi druku offsetowego, Usługi informacyjne dotyczące obróbki
filmów fotograficznych, Usługi informacyjne dotyczące wykonywania odbitek z filmów fotograficznych, Usługi laboratorium fotograficznego, Usługi montażu prac kaligraficznych, Usługi montażu suchego, Usługi odnawiania fotografii, Usługi składania druku, Usługi
w zakresie drukowania materiałów papierniczych, Usługi w zakresie
fotokompozycji, Usługi wykańczania druków [składanie], Usługi wykańczania druków [introligatorstwo], Usługi wykańczania druków
[cięcie], Usługi wykańczania druków, Usługi z zakresu przenoszenia odbitek fotograficznych na taśmy wideo, Utrwalanie fotografii,
Utrwalanie i konserwacja fotografii, Uwydatnianie kolorów czarno-białych filmów wideo, Uwydatnianie kolorów na czarno-białych filmach, Wykonywanie światłokopii [planów], Wytrawianie fotograficzne druków, Wytrawianie zdjęć, Wywoływanie filmów, Wywoływanie
filmów fotograficznych, Wywoływanie filmów i powielanie fotografii,
Wywoływanie i obróbka filmów, Wywoływanie fotograficzne.

(111) 352592
(220) 2021 10 27
(210) 535765
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) ULIKOWSKA MARTA, Dziekanowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Empiria spa
(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.
(111) 352593
(220) 2021 10 28
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) CYFROWA FOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) uwolnij kolory
(540)

my do zdjęć, Albumy fotograficzne, Albumy kolekcjonerskie, Albumy
na naklejki, Albumy ślubne, Albumy upamiętniające wydarzenia, Albumy weselne, Fotografie, Fotografie wydrukowane, Fotografie oprawione i nieoprawione, Ilustrowane mapy ścienne, Kalendarze, Materiały
do introligatorstwa, Materiały drukarskie i introligatorskie, Obrazy,
Obrazy artystyczne, Obrazy i zdjęcia, Oprawione plakaty, Oprawki
na zdjęcia lub obrazy, Oprawy do obrazów, Płótna dla artystów, Płótna
jedwabne [artykuły malarskie], Płótna malarskie, Płótno introligatorskie, Płótno w arkuszach dla artystów, Podpisane fotografie, Portrety,
Reprezentacje graficzne [rysunki, obrazy], Reprodukcje graficzne dzieł
sztuki, Reprodukcje obrazów, Urządzenia do oprawiania fotografii, 35
Organizowanie aukcji, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach reklamowych, Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
Pokazy towarów dla celów reklamowych, Pokazy towarów do celów
promocyjnych, Pokazy towarów, Pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych
telezakupów i zakupów domowych, Prezentacje towarów i usług, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Promowanie sprzedaży przy
użyciu mediów audiowizualnych, Promowanie sprzedaży towarów
i usług innych podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych,
Przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, Reklama, Reklama
banerowa, Reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, Reklama
i marketing, Reklama na billboardach elektronicznych, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
Usługi organizowania targów i wystaw handlowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z drukami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 40
Druk typograficzny, Drukowanie, Drukowanie cyfrowe, Drukowanie
cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, Drukowanie
obrazów na przedmiotach, Drukowanie offsetowe, Drukowanie portretów, Drukowanie wzorów, Drukowanie zdjęć, Drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, Obróbka fotograficzna, Oprawianie obrazów,
Przenoszenie odbitek fotograficznych, Reprodukcja fotografii, Retusz
fotograficzny, Usługi drukowania, Usługi odnawiania fotografii, 42
Projektowanie druków, Usługi projektów graficznych, Projektowanie
dekoracji wnętrz, Doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, Elektroniczne przechowywanie fotografii cyfrowych.

(111) 352594
(220) 2021 10 29
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLACK KING OF THE NIGHT
(540)

(210) 535819

(210) 535788

(591) czarny, niebieski, czerwony, zielony, żółty
(531) 20.05.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, 16 Albumy fotograficzne do wklejania, Albu-

(591) biały, szary, czerwony, czarny
(531) 01.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(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) 352595
(220) 2021 10 30
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 13
(732) TRIBUTIS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tributis Group

(210) 535909
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(540)

(510), (511) 39 Transport, Logistyka transportu, Przewożenie i dostarczanie towarów, Organizowanie transportu, Transport drogowy,
Transport i dostawy towarów, Transport lądowy, Transport samochodowy, Usługi transportowe, Usługi w zakresie transportu drogowego, Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi.

(591) szary, ciemnoczerwony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Doradztwo podatkowe [rachunkowość], 41 Organizacja szkoleń.
(111) 352596
(220) 2021 11 01
(210) 535923
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) BAR JÓZEF GWIDO, Przemyśl (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	HYDROGEN BAR SYSTEM
(510), (511) 39 Dostawa i dystrybucja energii, Przechowywanie energii i paliw, Dostarczanie energii elektrycznej, Dostarczanie gazu
[dystrybucja], Dostarczanie paliwa, Dostarczanie towarów, Dostawa
paliwa, Dystrybucja za pomocą rurociągów i kabli, Magazynowanie
gazu, Magazynowanie i składowanie, Magazynowanie energii elektrycznej, Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie magazynowania paliw, Organizowanie
transportu paliw, Składowanie ładunków, Spedycja ładunków, Spedycja towarów, Transport i dostawy towarów, Usługi dostarczania
ładunków, Usługi dystrybucji gazu, Usługi dystrybucji paliw, Usługi
informacyjne w zakresie przewozu ładunku, Usługi informacyjne
związane z transportem, Usługi przechowywania gazu, Usługi przewozu ładunków, Usługi dystrybucyjne, Usługi transportu ładunków,
Usługi transportu pojazdami, Usługi w zakresie cargo i frachtu, Usługi w zakresie rozładunku towarów, Usługi w zakresie spedycji towarów, Usługi w zakresie transportu kontenerowego, Usługi w zakresie
transportu towarów, Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Załadunek i rozładunek towarów, Transport paliw
rurociągiem, Usługi bunkrowania paliwa [magazynowanie], Wynajem samochodów na wodór.
(111) 352597
(220) 2021 11 02
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732)	SMP AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Hepta PRO
(540)

(210) 535945

(591) czarny, ciemnozielony, turkusowy
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Nawozy, Nawozy dla rolnictwa, Chemiczne środki
wspomagające do użytku w rolnictwie, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Adjuwanty, nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 Pestycydy, Pestycydy
rolnicze, Pestycydy do celów ogrodniczych.
(111) 352598
(220) 2021 11 02
(210) 535956
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 13
(732) WINCZURA AGNIESZKA WINATRANS, Tychy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINATRANS
(540)

(531) 26.11.06, 26.11.13, 26.03.01, 26.03.07, 27.05.01
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(111) 352599
(220) 2021 11 02
(151) 2022 04 11
(441) 2021 12 13
(732) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick (US)
(540) (znak słowny)
(540)	NEBILET
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne.

(210) 535961

(111) 352600
(220) 2021 11 02
(210) 535965
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 13
(732) KRAWCZYK SŁAWOMIR OBIADOMEK@WP.PL, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OBIADOMEK smak domowej atmosfery
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, 43 Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje dla turystów.
(111) 352601
(220) 2021 11 02
(210) 535966
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 13
(732) FMC Agricultural Solutions A/S, Harboore (DK)
(540) (znak słowny)
(540) MERIFLEX
(510), (511) 5 Pestycydy, Herbicydy.
(111) 352602
(220) 2021 11 02
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 13
(732) JUSZCZAK ADAM, Wolica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUSZCZAK
(540)

(210) 535968

(591) czarny, czerwony
(531) 07.03.11, 07.03.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 Budownictwo, Czyszczenie budynków od wewnątrz,
Czyszczenie budynków od zewnątrz, Czyszczenie okien, Dezynfekcja, Instalowanie i naprawa pieców, Instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, Izolowanie budynków, Konsultacje budowlane, Malowanie, Montaż drzwi i okien, Montaż i naprawa instalacji grzewczych,
Montaż instalacji na placach budowy, Montaż rusztowań, Montaż
wyposażenia kuchennego, Murarstwo, Mycie, Odśnieżanie, Rozbiórka budynków, Szlifowanie papierem ściernym, Tapetowanie, Tynkowanie, Układanie kabli, Układanie nawierzchni drogowych, Usługi
dekarskie, Usługi doradztwa budowlanego, Usługi elektryków, Usługi hydrauliczne, Usługi porządkowania domów [sprzątanie], Uszczelnianie budynków, Wynajem sprzętu budowlanego, Zamiatanie dróg.
(111) 352603
(220) 2021 11 02
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) FIC DOMINIKA MILLONI, Stare Miasto (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 535990
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(540) milloni JUBILER
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 14 Wyroby jubilerskie, Sztuczna biżuteria i biżuteria z metali i kamieni szlachetnych, spinki do mankietów, szpilki do krawatów, zegarki i zegary.
(111) 352604
(220) 2021 08 09
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732) INWESTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNY ROSLINNY
(540)

(210) 532555

(591) ecru, pomarańczowy, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 Zamienniki mięsa na bazie roślin, zamienniki serów
na bazie roślin, zamienniki ryb i produktów rybnych na bazie roślin,
mieszanki na bazie roślin do przygotowania zamienników mięsa,
żywność preparowana na bazie białek i teksturatów roślinnych, gotowe posiłki na bazie warzyw i owoców, gotowe posiłki składające się
z substytutów mięsa, burgery roślinne, kotlety roślinne, koncentraty
na bazie roślin przeznaczone do gotowania, bulion roślinny, roślinne
koncentraty rosołowe, substytuty mleka, napoje roślinne, białka roślinne, masła roślinne, rośliny strączkowe przetworzone, 30 Mieszanki przypraw, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe,
marynaty, aromaty do żywności, mieszanki aromatów do żywności,
esencje do żywności, ekstrakty przypraw i ich mieszanki do żywności, sosy, zioła, mieszanki ziół, mąka, produkty zbożowe, potrawy
na bazie mąki, wyroby z mąki, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, mieszanki na bazie mąki do przygotowywania potraw, mąka z roślin strączkowych, mieszanki na bazie
mąki z roślin strączkowych do przygotowywania potraw, przetwory
spożywcze na bazie ziaren, przetworzone nasiona używane jako dodatki smakowe do żywności, gotowe posiłki na bazie zbóż, 43 Restauracje, bary, kawiarnie, usługi restauracyjne, usługi cateringowe,
dostawy żywności, komponowanie diet, doradztwo dietetyczne,
dostawy dań na domów i biur, usługi gastronomiczne prowadzone
przez food trucki.
(111) 352605
(220) 2021 08 17
(210) 532865
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) INSTYTUT BADAWCZO-ROZWOJOWY BIOGENED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Skingene lab.
(540)

(591) granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi w zakresie prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi, Usługi w zakresie sprzedaży
detalicznej, hurtowej i internetowej następujących towarów: substancje chemiczne do stosowania jako półprodukty w produkcji leków
i produktów farmaceutycznych, substancje chemiczne do stosowania

jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty
w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, mieszaniny substancji chemicznych i/
lub substancji pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, mieszaniny
substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia naturalnego
do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, leki i produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, wosk dentystyczny i środki odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, Usługi w zakresie reklamy,
marketingu i promocji sprzedaży prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, Usługi w zakresie reklamy,
marketingu i promocji sprzedaży oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym
i marketingowym, świadczone za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych, Usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów
promocyjnych i reklamowych, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, Prace biurowe, usługi
informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące następujących
usług: usługi w zakresie prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej, hurtowej i internetowej następujących towarów: substancje chemiczne do stosowania jako półprodukty w produkcji leków
i produktów farmaceutycznych, substancje chemiczne do stosowania
jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty
w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, mieszaniny substancji chemicznych i/
lub substancji pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, mieszaniny
substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia naturalnego
do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki lecznicze, dermokosmetykl, preparaty dermatologiczne, leki i produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, wosk dentystyczny i środki odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, usługi w zakresie reklamy,
marketingu i promocji sprzedaży prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, usługi w zakresie reklamy,
marketingu i promocji sprzedaży oraz usługi polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym, biznesowym, reklamowym
i marketingowym, świadczone za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów
promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia wystaw, festynów, targów, pokazów, loterii, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych oraz prace biurowe, 40
Usługi w zakresie wytwarzania i przemysłowej obróbki następujących
towarów: substancje chemiczne do stosowania jako półprodukty
w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, substancje chemiczne do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków
i dermokosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, mieszaniny
substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia naturalnego
do stosowania jako półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, mieszaniny substancji chemicznych i/lub substancji
pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki,
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preparaty dermatologiczne, leki i produkty farmaceutyczne, preparaty
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, suplementy diety, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny i środki odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące usług w zakresie
wytwarzania i przemysłowej obróbki następujących towarów: substancje chemiczne do stosowania jako półprodukty w produkcji leków
i produktów farmaceutycznych, substancje chemiczne do stosowania
jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty
w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, mieszaniny substancji chemicznych i/
lub substancji pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji leków I produktów farmaceutycznych, mieszaniny
substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia naturalnego
do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze
środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, leki i produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, wosk dentystyczny i środki odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, 42 Usługi w zakresie badań
naukowych i technicznych oraz ich planowania i projektowania, w tym
w szczególności na potrzeby przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, Usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych, w tym
w szczególności na potrzeby przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, Usługi w zakresie badań laboratoryjnych oraz ich planowania i projektowania, w tym w szczególności na potrzeby przemysłu
kosmetycznego i farmaceutycznego, Usługi inżynieryjne, Usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, Prace badawczo-rozwojowe
nad nowymi produktami na rzecz osób trzecich, Usługi w zakresie testowania oraz usługi kontrolne w odniesieniu do następujących towarów: substancje chemiczne do stosowania jako półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, substancje chemiczne
do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako
półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty
w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, mieszaniny substancji
chemicznych i/lub substancji pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, mieszaniny substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji
kosmetyków i dermokosmetyków, kosmetyki nielecznicze i preparaty
toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki, preparaty dermatologiczne, leki i produkty farmaceutyczne, preparaty
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, suplementy diety, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny i środki odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze dotyczące następujących usług:
usługi w zakresie badań naukowych i technicznych oraz ich planowania i projektowania, w tym w szczególności na potrzeby przemysłu
kosmetycznego i farmaceutycznego, usługi w zakresie analiz i badań
przemysłowych, w tym w szczególności na potrzeby przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, usługi w zakresie badań laboratoryjnych oraz ich planowania i projektowania, w tym w szczególności
na potrzeby przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego, usługi
inżynieryjne, usługi inżynieryjne wspomagane komputerowo, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie testowania oraz usługi kontrolne w odniesieniu
do następujących towarów: substancje chemiczne do stosowania jako
półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, substancje chemiczne do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, substancje pochodzenia naturalnego
do stosowania jako półprodukty w produkcji leków i produktów farmaceutycznych, substancje pochodzenia naturalnego do stosowania
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jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, mieszaniny substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji leków i produktów
farmaceutycznych, mieszaniny substancji chemicznych i/lub substancji pochodzenia naturalnego do stosowania jako półprodukty w produkcji kosmetyków i dermokosmetyków, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecznicze środki do czyszczenia zębów, produkty
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki lecznicze, dermokosmetykl,
preparaty dermatologiczne, leki i produkty farmaceutyczne, preparaty
medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych,
dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego
lub weterynaryjnego, suplementy diety, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny i środki odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

(111) 352606
(220) 2021 08 27
(210) 533291
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732)	SZG-KONSMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Hornet
(510), (511) 6 Sejfy, szafy pancerne, bezpieczne kasetki do przechowywania pieniędzy i biżuterii, pudełka metalowe.
(111) 352607
(220) 2021 09 07
(151) 2022 02 17
(441) 2021 10 18
(732) BIL PIOTR, Zajezierze (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLESA
(540)

(210) 533677

(591) żółty, czerwony, niebieski
(531) 26.03.01, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego takich jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, silikony,
uszczelniacze, pędzle, wałki malarskie, rury metalowe, blachy płaskie
i profilowane, rynny metalowe, druty, siatki, stal zbrojeniowa, łączniki budowlane, wkręty, śruby, kołki rozporowe, wyroby ślusarskie,
profile metalowe, narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, piły,
narzędzia do ścierania, narzędzia ręczne, poziomice, urządzenia
pomiarowe instalacje sanitarne, kanalizacja, drenaże, odwodnienia
liniowe, urządzenia wentylacyjne, wodociągowe, rynny PCV, materiały do izolowania, płyty styropianowe, wełna szklana, wełna mineralna, folie, membrany dachowe, dachówki, cegły i pustaki ścienne,
okładziny, kształtki, systemy kominowe i wentylacyjne, wyroby betonowe, dachówki, kostka brukowa, krawężniki, gazony kwiatowe,
ogrodzenia, bloczki fundamentowe, płyty chodnikowe i tarasowe,
papy, gonty papowe, lepiki, wapno, cement, kleje, fugi, szpachle,
zaprawy budowlane, wyroby z kamienia naturalnego, kruszywa,
piaski, żwiry, stropy ceramiczne i betonowe, prefabrykaty drewniane
i drewno-pochodne (płyty OSB), płyty gipsowo-kartonowe, metalowe profile do płyt gipsowo-kartonowych, płytki podłogowe, okładziny tarasów, balkonów i schodów, drzwi, drzwi metalowe i z PCV,
bramy garażowe, panele i deski podłogowe, tarcica budowlana,
krokwie, łaty, deski, belki, więźby dachowe, tapety z materiału, tapety papierowe, tynki dekoracyjne, sprzęt ochrony osobistej, meble
ogrodowe, narzędzia ogrodnicze, ziemia ogrodowa, piasek, zrębki,
brykiet drzewny, drewno kominkowe, ekogroszek, pellet, wyroby
hutnicze, 37 Wynajem sprzętu budowlanego i ogrodniczego, Cięcie
i gięcie blachy, Usługi gięcia prętów.
(111) 352608
(220) 2021 09 07
(210) 533702
(151) 2022 02 18
(441) 2021 10 18
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)
(540) (znak słowny)
(540) TIKOSTER
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne.
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(111) 352609
(220) 2021 09 13
(210) 533843
(151) 2022 03 08
(441) 2021 11 15
(732) WIJAS AGNIESZKA COMMERCE.POLISH, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LC LA CHOCOLA BOUTIQUE
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 30 Czekolada, Nadziewana czekolada, Czekolada mleczna, Czekolada mleczna w tabliczkach, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z czekoladą.
(111) 352610
(220) 2021 09 16
(151) 2022 03 02
(441) 2021 11 15
(732) UPC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INTELIGENTNE Wifi IQ
(540)

(210) 534068

(531) 27.01.06, 27.05.01, 27.05.23
(510), (511) 9 Przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania,
przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych,
Magnetyczne i optyczne nośniki danych, Nośniki nagrań cyfrowych,
Karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, Taśmy magnetyczne, Magnetyczne karty identyfikujące,
Dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-ROM-y], Komputery, Interfejsy
komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, Publikacje elektroniczne [moduły ładowalnej, Modemy, Aparaty telefoniczne i ich części, Telefony komórkowe
i ich części, Smartfony i ich części, Ładowarki, Zestawy słuchawkowe,
Zestawy głośnomówiące do telefonów, Karty telefoniczne do telefonów komórkowych, Instalacje elektryczne do zdalnego sterowania
procesami przemysłowymi, Sonometry, Urządzenia do nawigacji satelitarnej, Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, 16 Artykuły papiernicze,
Druki, Publikacje drukowane, Gazety, Publikacje instruktażowe i szkoleniowe, Podręczniki, książki, instrukcje obsługi, Drukowane materiały
reklamowe i promocyjne, Ulotki, Artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
Etykiety, naklejki nie tekstylne, Fotografie, Karty do kolekcjonowania inne niż do gier, Taśmy lub karty papierowe do zapisu programów
komputerowych, 18 Walizki, torby podróżne, Parasole, Portfele, 28 Gry
i zabawki, Artykuły gimnastyczne i sportowe, 35 Usługi w zakresie promocji, reklamy i marketingu, Usługi świadczone przez sklepy, hurtownie,
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną w zakresie sprzedaży następujących towarów: telefony stacjonarne
i komórkowe oraz akcesoria do nich, komputery i akcesoria do nich,
programy komputerowe, przewodowe lub bezprzewodowe urządzenia
i przyrządy do nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych
danych, magnetyczne i optyczne nośniki danych, nośniki nagrań cyfrowych, karty magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym
lub mikroprocesorem, taśmy magnetyczne, magnetyczne karty identyfikujące, dyski kompaktowe [audio-wideo, CD-Rom-y], interfejsy kom-

puterowe, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, publikacje
elektroniczne [moduły ładowalne], modemy, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów, Usługi w zakresie
rejestracji, transkrypcji, tworzenia, kompilacji, systematyzacji informacji,
Usługi w zakresie kompilacji danych matematycznych lub statystycznych, Badania marketingowe, Badania i analizy rynku, Usługi w zakresie
tworzenia baz danych, 38 Telekomunikacja, Usługi związane z dostępem do Internetu, w tym on-line, Usługi łączności telefonicznej, telegraficznej, za pomocą telefonii komórkowej, Usługi transmisji programów
telewizyjnych i radiowych, Poczta elektroniczna, Usługi w zakresie nagrywania, transmisji, odtwarzania, kodowania i dekodowania, przechowywania, przetwarzania dźwięku, obrazów i innych danych za pomocą
środków elektronicznych, terminali komputerowych, sieci światłowodowych, kabli, telewizji, transponderów, Udostępnianie forów i chatroomów internetowych, Usługi w zakresie wypożyczania czasu dostępu
do światowej sieci komputerowej, Usługi udostępniania połączenia
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
Wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, Informacja o wyżej
wymienionych usługach, 41 Edukacja, Organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów z dziedziny telekomunikacji, Publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, Usługi szkoleniowe w zakresie organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych, Organizowanie rozrywki internetowej, 42 Projektowanie i doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, systemów komputerowych, technologii informacyjnej, Opracowywanie i dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, Analizy systemów komputerowych, Hosting, Usługi konwersji
danych lub dokumentów na formę elektroniczną.

(111) 352611
(220) 2021 09 28
(151) 2022 03 07
(441) 2021 11 22
(732) DACHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zamość (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A ARTE SZTUKA TWORZENIA
(540)

(210) 534472

(591) czarny, szary, czerwony
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Blachodachówka metalowa, pokrycia dachowe metalowe, Metalowe elementy dachowe, Metalowe panele dachowe, Metalowe płyty dachowe, Okładzinowe panele metalowe do pokrywania
dachów.
(111) 352612
(220) 2021 09 29
(151) 2022 03 09
(441) 2021 11 22
(732) KIELIŚ BARTOSZ AKUGITARA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Aku Gitara
(540)

(210) 534476

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 41 Nauka gry na gitarze.

Nr 28/2022
(111) 352613
(220) 2021 09 29
(151) 2022 03 08
(441) 2021 11 22
(732)	LANGOWSKI OSKAR, ZARĘBA AGATA LOZA
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LOZA
(540)
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(210) 534526

(591) czarny, różowy
(531) 02.09.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Obuwie, Odzież, Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy.
(111) 352614
(220) 2021 10 18
(210) 535346
(151) 2022 03 23
(441) 2021 11 15
(732)	GONZALEZ PEREA TAMARA TGP CREATIVE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Koherencja
(540)
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Usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej i gastronomii, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Usługi restauracji sprzedających sushi, Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi w zakresie jedzenia na wynos, Usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi w zakresie
żywności i napojów na wynos, Usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów dla gości.

(111) 352616
(220) 2021 11 05
(210) 536178
(151) 2022 03 23
(441) 2021 12 06
(732)	SIKORA KRYSTIAN MINIMOBILEHOUSE, Karpniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MINI MOBILE HOUSE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 07.01.08
(510), (511) 6 Pawilony metalowe, Prefabrykowane domy metalowe,
Domy przenośne z metalu, 11 Sauny, Instalacje do sauny, 19 Pawilony wykonane z materiałów niemetalowych, Niemetalowe domy
przenośne, Domy modułowe niemetalowe.
(111) 352617
(220) 2021 11 03
(210) 536024
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) THERMO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TS THERMO SYSTEMS
(540)

(531) 02.09.01, 02.09.25, 26.13.01, 27.05.01
(510), (511) 9 Pobieralne gry komputerowe, Nagrane programy gier
komputerowych, Oprogramowanie gier elektronicznych, Programy
do interaktywnych gier multimedialnych, Oprogramowanie do gier
komputerowych do użycia w urządzeniach mobilnych, Edukacyjne
aplikacje komputerowe, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania,
Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne [ładowalne],
Publikacje elektroniczne, do pobrania, Publikacje elektroniczne zawierające gry, 28 Gry, Gry-łamigłówki, Gry towarzyskie, Gry elektroniczne, Gry planszowe, Gry karciane, Gry quizowe, Karty do gry i gry
w karty, Karty do gry.
(111) 352615
(220) 2021 10 19
(210) 535372
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) KOSTRZEWA MICHAŁ SUSHIYA, Kielce (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SUSHIYA
(510), (511) 35 Sprzedaż detaliczna lub hurtowa, również online
i wysyłkowo, artykułów spożywczych i wyrobów gastronomicznych
takich jak między innymi sushi, kawy, herbaty, ryż, tapioka, sago,
makarony, kluski, pierogi, gotowe dania i napoje, 41 Usługi związane
z organizowaniem i prowadzeniem kongresów i konferencji, również
online, w szczególności dotyczących sztuki kulinarnej i gastronomii,
Usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem konkursów i zawodów, w szczególności dotyczących sztuki kulinarnej i gastronomii,
Usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem imprez okolicznościowych, w szczególności dotyczących sztuki kulinarnej i gastronomii, Usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem i szkoleń,
seminariów i sympozjów, również online, w szczególności dotyczących sztuki kulinarnej i gastronomii, Usługi rozrywkowe i edukacyjne poprzez prasę, telewizję, radio lub Internet, w szczególności
dotyczące sztuki kulinarnej i gastronomii, 43 Usługi restauracyjne,
Usługi cateringowe w zakresie dostarczania żywności i napojów,

(591) niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 11 Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Agregaty chłodnicze będące
częściami systemów do chłodzenia wody, Agregaty klimatyzacyjne,
Chłodnie, Urządzenia do mrożenia powietrza, Instalacje do mrożenia
powietrza, Komory mroźnicze, Systemy do ogrzewania i chłodzenia
samochodów, 12 Pojazdy-chłodnie, Nadwozia do pojazdów mechanicznych, Izolowane części nadwozia pojazdów, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie części samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, 37 Naprawa
i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, Regularne serwisowanie
urządzeń do klimatyzacji, Konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej
dla osób trzecich, Obsługa i naprawa samochodów, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją samochodów, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń mrożących, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
do mrożenia, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz nadwozia
pojazdów, Instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja
urządzeń do chłodzenia, Naprawa i konserwacja układów chłodzenia w pojazdach mechanicznych, Naprawa i konserwacja urządzeń
do chłodzenia, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do chłodzenia, Regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, Usługi doradcze związane z instalacją urządzeń do ogrzewania i chłodzenia.
(111) 352618
(220) 2021 11 03
(210) 536054
(151) 2022 03 31
(441) 2021 12 13
(732) KANCELARIA PRAWNA JARZYŃSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) J&W KANCELARIA PRAWNA JARZYŃSKI & WSPÓLNICY
(540)

(591) granatowy, niebieski, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.09, 24.17.25
(510), (511) 45 Audyty zgodności z prawem, Audyty zgodności
z przepisami, Badania prawne, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, Doradztwo prawne związane
z mapowaniem patentów, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie oprogramowanie komputerowego [usługi
prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, Mediacje, Prawne administrowanie licencjami, Rejestrowanie nazw domen [usługi
prawne], Usługi pomocy w sprawach spornych, Udzielanie licencji
[usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi adwokackie, Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, Usługi arbitrażowe, Usługi monitorowania prawnego, Usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej, Usługi prawne w dziedzinie imigracji,
Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, Zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 352619
(220) 2021 11 07
(210) 536156
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) PUSZKAR-URBAŃSKA MONIKA P.P.H.U TECHNIX, Szczury (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Technix
(510), (511) 9 Kontrolery i regulatory, Regulatory ciepła, Sterowniki
elektroniczne, Bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub
systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, Bufory
elektryczne, Programatory centralnego ogrzewania, Urządzenia monitorujące temperaturę [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, Elektryczne siłowniki liniowe, Siłowniki do zaworów [regulatory elektryczne], 11 Instalacje centralnego ogrzewania, Urządzenia
centralnego ogrzewania, Instalacje grzewcze, Kotły do centralnego ogrzewania, Kotły gazowe do centralnego ogrzewania, Kotły
jako części instalacji centralnego ogrzewania, Naczynia wzbiorcze
do instalacji centralnego ogrzewania, Pompy ciepła, Pompy ciepła
do przetwarzania energii, Automatyczne urządzenia do regulacji
temperatury do grzejników centralnego ogrzewania, Zawory kulowe, Kontrolery temperatury (zawory) do grzejników centralnego
ogrzewania, Grzejniki do centralnego ogrzewania, Grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania, Ogrzewanie podłogowe, Urządzenia do ogrzewania podłogowego, Instalacje ogrzewania podłogowego, Wentylatory [części instalacji klimatyzacyjnych], Wentylatory
elektryczne, Wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji wentylacyjnych, Reagujące na zmiany temperatury
sterowniki do automatycznych zaworów [części instalacji grzewczych], Sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej obsługi
zaworów [części instalacji grzewczych], Sterowniki termiczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, Regulatory temperatury
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania,
Automatyczne instalacje do transportu popiołu, Zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych], Wężownice będące częściami
instalacji grzewczych, Urządzenia do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzewczych, Palniki do instalacji grzewczych,
Zbiorniki chłodzące do pieców, Elektrycznie podgrzewane zbiorniki
na gorącą wodę, Elementy grzejne, Bojlery elektryczne do systemów
centralnego ogrzewania, Czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, 35 Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i poprzez Internet następujących towarów:
kontrolery i regulatory, regulatory ciepła, sterowniki elektroniczne,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli
funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, bufory elektryczne, programatory centralnego ogrzewania, urządzenia monitorujące temperaturę [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, elektryczne
siłowniki liniowe, siłowniki do zaworów [regulatory elektryczne],
instalacje centralnego ogrzewania, urządzenia centralnego ogrze-

wania, instalacje grzewcze, kotły do centralnego ogrzewania, kotły
gazowe do centralnego ogrzewania, kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, naczynia wzbiorcze do instalacji centralnego
ogrzewania, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii,
automatyczne urządzenia do regulacji temperatury do grzejników
centralnego ogrzewania, zawory kulowe, kontrolery temperatury
(zawory) do grzejników centralnego ogrzewania, grzejniki do centralnego ogrzewania, grzejniki do instalacji centralnego ogrzewania,
ogrzewanie podłogowe, urządzenia do ogrzewania podłogowego,
instalacje ogrzewania podłogowego, wentylatory [części instalacji
klimatyzacyjnych], wentylatory elektryczne, wentylatory elektryczne będące elementami domowych instalacji wentylacyjnych, reagujące na zmiany temperatury sterowniki do automatycznych zaworów [części instalacji grzewczych], sterowniki elektromagnetyczne
do automatycznej obsługi zaworów [części instalacji grzewczych],
sterowniki termiczne [zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, regulatory temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników
centralnego ogrzewania, automatyczne instalacje do transportu
popiołu, zawory termostatyczne [części instalacji grzewczych],
wężownice będące częściami instalacji grzewczych, urządzenia
do regulacji ciepła [zawory] będące częściami instalacji grzewczych,
palniki do instalacji grzewczych, zbiorniki chłodzące do pieców,
elektrycznie podgrzewane zbiorniki na gorącą wodę, elementy
grzejne, bojlery elektryczne do systemów centralnego ogrzewania,
czujniki temperatury [zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania.

(111) 352620
(220) 2021 11 08
(210) 536159
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) RATAJCZAK JAKUB FIRMA XAO, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MODiNi PRESTIGE
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Odzież, Odzież codzienna, Odzież rekreacyjna, Odzież
sportowa, Odzież wieczorowa, Odzież do spania, Odzież dżinsowa,
Odzież wierzchnia, Garnitury, Smokingi, Bezrękawniki, Bielizna, Bielizna dla kobiet, Bielizna dla mężczyzn, Bokserki, Bokserki damskie-bielizna, Slipy męskie, figi damskie, Majtki, Bielizna nocna, Bikini,
Biustonosze, Staniki sportowe, Swetry, Golfy-odzież, Polary, Półgolfy,
Narzutki na ramiona, Bluzy z kapturem, Bluzy sportowe, Bluzy dresowe, Bluzy polarowe, Kurtki, Płaszcze, Chusty-odzież, Szale, Rękawiczki, Bluzki, T-shirty z krótkim rękawem, Body-odzież-, Kamizelki, Kombinezony, Kostiumy kąpielowe, Kąpielówki, Koszule, Piżamy, Szlafroki,
Legginsy, Spodnie, Skarpetki, Sukienki damskie, Obuwie, Nakrycia
głowy, Krawaty, Muszki, Szelki, Fulary, Paski-odzież, Poszetki, Apaszki, 35 Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i poprzez Internet następujących towarów: odzież, odzież codzienna, odzież rekreacyjna,
odzież sportowa, odzież wieczorowa, odzież do spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, garnitury, smokingi, bezrękawniki, bielizna,
bielizna dla kobiet, bielizna dla mężczyzn, bokserki, bokserki damskie-bielizna, slipy męskie, figi damskie, majtki, bielizna nocna, bikini,
biustonosze, staniki sportowe, swetry, golfy-odzież, polary, półgolfy,
narzutki na ramiona, bluzy z kapturem, bluzy sportowe, bluzy dresowe, bluzy polarowe, kurtki, płaszcze, chusty-odzież, szale, rękawiczki,
bluzki, t-shirty z krótkim rękawem, body-odzież, kamizelki, kombinezony, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, koszule, piżamy, szlafroki, legginsy, spodnie, skarpetki, sukienki damskie, obuwie, nakrycia głowy,
krawaty, muszki, szelki, fulary, paski-odzież, poszetki, apaszki.
(111) 352621
(151) 2022 03 15

(220) 2021 11 08
(441) 2021 11 29

(210) 536196
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(732) CUBAŁA-KUCHARSKA MAGDALENA INSTYTUT MEDYCYNY
INTEGRACYJNEJ ARCANA, Piaseczno (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(531) 03.06.05, 03.01.04
(510), (511) 36 Usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne
dla dzieci potrzebujących, Zbiórki funduszy na cele dobroczynne,
Usługi funduszu dobroczynnego, Organizowanie funduszy na cele
dobroczynne, Usługi w zakresie finansowania społecznościowego,
41 Usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, Nauczanie w zakresie zdrowia, Kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, Zapewnianie instruktażu
dla niepełnosprawnych, Usługi edukacyjne związane z rozwojem
sprawności intelektualnej dzieci, Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci, Szkolenia ruchowe dla dzieci,
Świadczenie usług edukacyjnych w zakresie zdrowia, Usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, 44 Ochrona zdrowia,
Doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, Dostarczanie informacji
dotyczących zdrowia, Usługi doradcze w zakresie zdrowia, Profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, Poradnictwo w zakresie
zdrowia publicznego, Profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia, Ocena ryzyka w zakresie zdrowia, Porady medyczne dla
osób niepełnosprawnych, Terapia psychologiczna dla małych dzieci,
Usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, Ośrodki zdrowia, Usługi
doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, Badania w zakresie
diagnozy stanu zdrowia, Usługi medyczne w zakresie oceny stanu
zdrowia, Usługi terapeutyczne, Fizjoterapia, Porady psychologiczne,
Doradztwo psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Leczenie
psychologiczne, Badania psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Terapia zajęciowa i rehabilitacja.
(111) 352622
(220) 2021 11 08
(210) 536207
(151) 2022 03 31
(441) 2021 12 13
(732) ROBOTICS AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Robotics Avenue WHERE SCIENCE MEETS INDUSTRY
(540)

(591) biały, czerwony, czarny, niebieski
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Roboty przemysłowe, Roboty spawalnicze, Manipulatory-ramiona robotyczne do celów przemysłowych.
(111) 352623
(220) 2021 11 08
(210) 536214
(151) 2022 03 31
(441) 2021 12 13
(732) WENET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WeNet Twój Doradca Internetowy
(510), (511) 9 Dyskietki, Karty SIM, graficzne, dźwiękowe, telefoniczne, USB, kredytowe, Kasety video, Płyty CD-ROM, Płyty DVD i inne nośniki elektroniczne jako takie oraz z nagranym dźwiękiem, obrazem,
grafiką, tekstami, Komputery i sprzęt przetwarzający dane, Programy
do maszyn cyfrowych, Publikacje elektroniczne, Oprogramowanie
dla komputerów, 16 Papier, Arkusze papieru, Taśmy papierowe, Bloki
papierowe, Pudła, Pojemniki i obrusy papierowe, Teczki, Worki, Szyl-
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dy papierowe, Maty papierowe, Kokardy papierowe, Plakaty z papieru, Klamry do papieru, Rolki papieru toaletowego, Papier na czasopisma, Papier do etykietowania, Papier do zawijania, Papier filtracyjny,
Papierowe materiały biurowe, Artykuły piśmienne, Papierowe wyroby artystyczne, Papier do drukarek, Druki, w szczególności dzienniki,
Poradniki, Publikacje, Broszury, Czasopisma, Informatory, Kalendarze,
Katalogi, Skrypty, Książki, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały promocyjne, Materiały do korespondencji, 35 Reklama, Usługi
reklamowe, Usługi public relations, Reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, Marketing, Usługi agencji marketingowych, Doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Administrowanie
i zarządzania działalnością gospodarczą, Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi edytorskie w dziedzinie
reklamy, Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej, Udostępnianie
powierzchni reklamowej, Publikowanie tekstów sponsorowanych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, Usługi w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej, Organizowanie giełd
i targów, Organizowanie gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o charakterze reklamowym, z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem
elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji,
Promocja sprzedaży, Usługi informacyjne dla konsumentów, usługi informacyjne dotyczące reklamy, zarządzanie bazami danych,
tworzenie i kompilacja komputerowych baz danych, udostępnienie
i zarządzanie bazami danych, Publikowanie tekstów reklamowych,
Informacja o powyższych usługach, 38 Agencje informacyjne, Usługi agencji informacyjnych i agencji prasowych, Rozpowszechnianie
programów i audycji radiowych, Udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej, nagrań fonograficznych i nagrań video, przy
pomocy sieci komputerowej, Poczta elektroniczna, Przesyłanie informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video, Przesyłanie informacji SMS-em, Przesyłanie informacji, z zastosowaniem
urządzeń mobilnych do nadawania i/lub odbioru informacji, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Udostępnianie komputerowych baz danych, Telekomunikacja za pomocą platform i portali w Internecie, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, Informacja o powyższych usługach,
41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, kongresów
i sympozjów, wystaw i targów w celach kulturalnych i edukacyjnych,
Wydawanie publikacji multimedialnych i internetowych, Usługi wydawnicze, Publikacja czasopism, magazynów, Organizowanie konkursów, Prowadzenie blogów, dzienników internetowych, Udostępnianie publikacji on-line, periodyków, tekstów, tekstów innych niż
reklamowe, Publikacja zdjęć, w tym zdjęć reklamowych, Działalność
sportowa i kulturalna, Usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
imprez, kursów i zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych,
tanecznych, kulturalnych, Organizowanie zawodów sportowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Badania oraz usługi naukowe
i techniczne oraz ich projektowanie, Analizy przemysłowe i usługi badawcze, Przemysłowa analiza i badanie towarów oraz usług, Odtwarzanie baz danych dla osób trzecich, Projektowanie komputerowych
baz danych, Elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający
na tworzeniu, prowadzeniu baz danych, Tworzenie programów komputerowych, Usługi komputerowe w zakresie zarządzania sieciami
komputerowymi, Odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych
lub baz danych, Usługi w zakresie tworzenia i utrzymywania stron
i witryn internetowych dla osób trzecich, Tworzenie i utrzymywanie
serwisów internetowych i multimedialnych, Administrowanie serwisami internetowymi, Usługi w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, Informacja o powyższych usługach.

(111) 352624
(220) 2021 11 08
(151) 2022 03 31
(441) 2021 12 13
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOBRA PORCJA By ŁOWICZ

(210) 536216
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(540)

(591) czarny, ciemnopomarańczowy
(531) 05.07.21, 05.07.23, 05.03.13, 05.03.14, 02.09.14, 02.09.15,
27.05.01, 29.01.12
(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 ba-

zie 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, Składniki
do sporządzania zup, 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 jako 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 jako 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
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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 jako słodycze, Musy jako 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
jako słodycze, Owsiane płatki, Owocowe lody, Owsianka, Owsianka
błyskawiczna, Paluszki chlebowe, Papki warzywne jako 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
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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 jako 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.
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proszek do pieczenia, sałatka z makaronem, przecier pomidorowy,
sok pomidorowy do gotowania, sok pomidorowy [napoje], marmolady owocowe, suszone owoce, warzywa suszone, oleje jadalne,
oleje spożywcze, oliwa z oliwek, galaretki, dżemy, kompoty, pasty
owocowe i warzywne, sałatka ziemniaczana, suplementy ziołowe,
suplementy diety, mleko w proszku, mleko sojowe, napoje bezalkoholowe, gotowe dania warzywne, gotowe dania z ryżu, gotowe dania
z mięsa, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw,
gotowanych jajek i bulionu (oden), dekoracje świąteczne, akcesoria
dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, odzież, bielizna stołowa i kuchenne artykuły
tekstylne, naczynia, naczynia żaroodporne, garnki, patelnie, wałki
do ciasta, foremki kuchenne, kubki, pudełka na słodycze, koszyki piknikowe, patelnie elektryczne, żelazka, odkurzacze, ekspresy do kawy
(Elektryczne-), kuchenny sprzęt elektryczny, sprzęt do gotowania,
podgrzewania, chłodzenia i konserwowania, do żywności i napojów, miarki [naczynia pomiarowe], sztućce, noże kuchenne, maszyny
i urządzenia do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, alkohol, pudełka kartonowe, pudełka drewniane, koszyki wiklinowe, urządzenia do pieczenia chleba, tostery, gofrownice.

(531) 27.05.01, 26.03.23, 03.04.01, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24
(510), (511) 12 Jachty, 37 Budowanie jachtów, 39 Czarterowanie jednostek pływających, jachtów, statków, łodzi i pojazdów wodnych.

(111) 352628
(220) 2021 09 14
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) MUSIC & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) eG eduGO
(540)

(111) 352626
(220) 2021 11 05
(210) 536138
(151) 2022 03 23
(441) 2021 12 06
(732) FINTAK KASANDRA HUTCHINSON INSTITUTE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EST. 2008 MBE Certificate Master of Business English
(540)

(591) złoty, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.01.09, 24.09.02
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 352627
(220) 2021 11 08
(210) 536161
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 06
(732) KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polskie smaki.pl
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 18.01.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: cukierki, mąka, kasza gryczana, kasza kukurydziana, kuskus [kasza], kasza perłowa, kasza manna, kasza bulgur,
kasza perłowa [przetworzona], przetworzona kasza manna, kasza
jęczmienna perłowa [niełuskana], kasza manna [mąka spożywcza],
wzbogacana kasza manna [mąka spożywcza], otręby pszenne,
otręby zbożowe, mąka ziemniaczana, cukier, soki, sosy, przetwory
owocowe [dżemy], sok pomidorowy [napój], makarony, płatki kukurydziane, płatki zbożowe, płatki [Owsiane-], płatki jęczmienne,
płatki pszenne, płatki śniadaniowe, ketchup, koncentraty pomidorowe [purée], skrobia ziemniaczana do celów spożywczych, lukier
na ciasto, przyprawy, ciastka, kawa, herbata, drożdże w proszku,

(210) 533927

(591) pomarańczowy, jasnopomarańczowy,
ciemnopomarańczowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych elektronicznych, Edukacja i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Edukacja i szkolenia w dziedzinie inżynierii samochodowej, Kształcenie
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Kursy samoświadomości
[szkolenia], Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Organizowanie
i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Organizowanie
programów szkolenia dla młodzieży związanych z przemysłem narzędziowym, Organizowanie programów szkolenia młodzieży związanych z branżą budowlaną, Organizowanie programów szkolenia
młodzieży, Pokazy [szkolenia] technik malowania i dekoracji, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia],
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], Publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, Skomputeryzowane szkolenia,
Skomputeryzowane szkolenia w dziedzinie doradztwa zawodowego, Szkolenia biznesowe, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia dotyczące elektroniki, Szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego,
Szkolenia edukacyjne, Szkolenia komputerowe, Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu elektronicznego, Szkolenia
personelu, Szkolenia pracowników w zakresie użytkowania sprzętu
elektrycznego, Szkolenia ruchowe dla dzieci, Szkolenia sportowe,
Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w dziedzinie oprogramowania, Szkolenia w zakresie edukacji komputerowej, Szkolenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, Szkolenia w zakresie
kwalifikacji zawodowych, Szkolenia w zakresie obsługi systemów
oprogramowania, Szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, Szko-
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lenia w zakresie sztuk wizualnych, Szkolenia w zakresie technik komunikacyjnych, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych,
Szkolenia w zakresie utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, Szkolenia w zakresie zajęć sportowych, Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych, Szkolenia z zakresu public relations, Szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, Szkolenia związane ze sprzętem
komputerowym, Udzielanie informacji i przygotowywanie raportów
o postępach związanych z edukacją i szkoleniami, Udzielanie kursów
szkolenia zawodowego, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów
[szkolenia], Usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownictwa i personelu, Usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, Usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, Usługi szkolenia zawodowego, Usługi w zakresie szkolenia
zawodowego, Kursy edukacyjne dotyczące projektowania, Kursy
językowe, Kursy korespondencyjne, nauka na odległość, Kursy rozwijające umiejętności konsultacyjne, Kursy szkoleniowe dotyczące
sprawności fizycznej, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Kursy szkoleniowe w formie pisemnej, Kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, Kursy szkoleniowe w zakresie oprogramowania komputerowego, Kursy szkoleniowe związane ze sprzętem
komputerowym, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Nauczanie
muzyki za pomocą kursów korespondencyjnych, Opracowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, Organizowanie komputerowych
kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów korespondencyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organizowanie kursów
wykorzystujących metody samokształcenia, Organizowanie kursów
wykorzystujących metody nauczania na odległość, Organizowanie
uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, Prowadzenie kursów, Prowadzenie kursów edukacyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Przygotowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów, Świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych,
Udostępnianie kursów korespondencyjnych, Udostępnianie kursów
szkoleniowych dla młodych ludzi, Usługi edukacji w dziedzinie sztuki świadczone poprzez kursy korespondencyjne, Usługi edukacyjne
w postaci kursów korespondencyjnych, Usługi edukacyjne w zakresie zapewniania kursów edukacyjnych, Usługi w zakresie organizacji
i prowadzenia kursów szkoleniowych, Usługi w zakresie zapewniania
kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów edukacyjnych, Zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z komputerami, Zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi, Zapewnianie kursów
językowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Edukacja, rozrywka i sport, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe,
Usługi w zakresie gier wideo, Nauczanie indywidualne, Organizacja
webinariów, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Rozrywka on-line, Udostępnianie obrazów
online nie do pobrania, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie zdjęć online nie do pobrania, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, Usługi prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, Usługi prezentacji audiowizualnych,
Usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, Warsztaty do celów
rekreacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Zapewnianie zajęć
kulturalnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Kurs rysunku, Kurs
tworzenia gier komputerowych, Kurs gry na instrumentach, Kurs
grafiki komputerowej, Kurs programowania komputerowego, Kurs
kreatywności, Kurs asertywności, Edukacja językowa, Nauczanie języków, Nauczanie języków obcych, Organizacja kursów językowych,
Organizowanie indywidualnej nauki języków, Rozmówki językowe.

(111) 352629
(220) 2021 09 16
(151) 2022 02 17
(441) 2021 10 18
(732)	NOWOSIELSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warszawski Szpital Okulistyczny
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 26.01.05, 27.05.01, 29.01.12

(210) 534033
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(510), (511) 38 Transmisja informacji związanych z preparatami farmaceutycznymi, medycyną i higieną, Przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami, medycyną i higieną, 41 Kursy szkoleniowe
związane z medycyną, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny,
42 Badania kliniczne, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, 44 Usługi okulistyczne, Usługi klinik medycznych,
Usługi optyczne, Pomoc medyczna, Usługi optometryczne.

(111) 352630
(220) 2021 09 16
(151) 2022 02 08
(441) 2021 10 25
(732)	NOWOSIELSKA AGNIESZKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Warsaw Eye Hospital
(540)

(210) 534034

(591) niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.06, 26.13.01
(510), (511) 38 Przesyłanie informacji i obrazów związanych z lekami,
medycyną i higieną, Transmisja informacji związanych z preparatami
farmaceutycznymi, medycyną i higieną, 41 Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Szkolenia w dziedzinie medycyny, 42 Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Badania kliniczne,
44 Usługi okulistyczne.
(111) 352631
(220) 2021 06 09
(151) 2022 01 27
(441) 2021 09 06
(732)	SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK,
Radzyń Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZIELONE MLEKO
(540)

(210) 530029

(591) zielony, jasnozielony, biały
(531) 03.04.01, 29.01.13, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.15, 27.05.01
(510), (511) 29 Nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe,
sery podpuszczkowe, sery kwasowe, sery zwarowe, sery dojrzewające i niedojrzewające, sery topione, produkty serowe, twarogi, serki
homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem
owoców, śmietanki do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub
z przewagą mleka, produkty mleczne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów
spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
organizowanie targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja
materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki,
mleka, informacja handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy,
maślanki, mleka, usługi organizowania programów lojalnościowych,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału
w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka.
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(111) 352632
(220) 2021 06 15
(210) 530258
(151) 2022 01 25
(441) 2021 08 30
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Luxury Caviar
(510), (511) 3 Kosmetyki z wyłączeniem kosmetyków czyszczących
oraz perfumowanych.
(111) 352633
(220) 2021 06 15
(210) 530294
(151) 2022 01 25
(441) 2021 08 30
(732) KNAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MARINELL
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 Kleje do płytek ceramicznych i kamienia, Impregnaty
do kamienia i betonu, 4 Biopaliwo, 6 Materiały budowlane metalowe do kominków, Kominowe trzony metalowe, Kominy metalowe, Kominowe deflektory metalowe, Nasady kominowe metalowe,
Przedłużacze kominowe niemetalowe, Obudowy kominków metalowe, Osprzęt i akcesoria metalowe do kominków i pieców, Kratki
kominkowe metalowe, Balustrady metalowe, Drabiny metalowe, 11
Biokominki, 19 Kamienne płytki elewacyjne, Niemetalowe parapety
okienne, Stopnie schodów niemetalowe, Niemetalowe płytki ścienne i podłogowe, Beton, Blaty kuchenne i łazienkowe.

(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 07.01.06, 29.01.13, 26.03.23
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, 36 Sponsorowanie
finansowe, ustanawianie stypendiów i nagród, zbiórki funduszy
na cele związane z popularyzacją czytelnictwa i literatury, udzielanie
dotacji na rzecz inicjatyw podejmowanych w celach upowszechniania
i rozwoju czytelnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, tworzenie i udostępnianie
serwisów internetowych mających na celu popularyzację literatury,
udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczników,
41 Organizacja wystaw, konferencji, sympozjów, szkoleń, seminariów,
plenerów czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów, festiwali dotyczących popularyzacji literatury, wiedzy historycznej i wojskowej,
organizacja konkursów literackich, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, publikowanie książek, wypożyczanie książek.
(111) 352636
(220) 2021 10 06
(210) 534855
(151) 2022 03 30
(441) 2021 11 22
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Jeżyki
(540)

(111) 352634
(220) 2021 06 20
(210) 530515
(151) 2022 01 19
(441) 2021 08 23
(732) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGI KSIĄŻKI W KATOWICACH
(540)

(591) czarny, szary, żółty, ciemnoniebieski
(531) 26.11.03, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 Organizowanie targów, wystaw, plenerów czytelniczych w celach handlowych i reklamowych, pozyskiwanie i systematyzacja danych komputerowych baz danych, 36 Sponsorowanie
finansowe, ustanawianie stypendiów i nagród, zbiórki funduszy
na cele związane z popularyzacją czytelnictwa i literatury, udzielanie
dotacji na rzecz inicjatyw podejmowanych w celach upowszechniania i rozwoju czytelnictwa oraz rozwoju kultury i sztuki, 38 Rozpowszechnianie obrazu i dźwięku za pośrednictwem Internetu, sieci
teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, tworzenie i udostępnianie serwisów internetowych mających na celu popularyzację literatury, udostępnianie on-line publikacji, książek, czasopism, podręczników, 41 Organizacja wystaw, konferencji, sympozjów, szkoleń,
seminariów, plenerów czytelniczych, spotkań autorskich, zjazdów,
festiwali dotyczących popularyzacji literatury, wiedzy historycznej
i wojskowej, organizacja konkursów literackich, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, publikowanie książek, wypożyczanie książek.
(111) 352635
(220) 2021 06 20
(210) 530516
(151) 2022 01 19
(441) 2021 08 23
(732) FUNDACJA HISTORIA I KULTURA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) salon książki historycznej

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze w polewie
czekoladowej, wyroby piekarnicze, słodycze czekoladowe, czekolady, czekoladki, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, czekoladki w kształcie pralinek, ciastka, ciastka w polewie o smaku czekoladowym,
wafelki, wafelki w polewie czekoladowej, cukierki, batony i guma
do żucia, lody jadalne, sorbety.
(111) 352637
(220) 2021 10 06
(151) 2022 03 28
(441) 2021 11 22
(732) FLASH VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FLASH VENTURES
(540)

(210) 534870

(591) ciemnofioletowy
(531) 05.03.06, 26.04.01, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
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(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Badania dotyczące działalności gospodarczej, 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 rekrutacji personelu, Doradztwo w zakresie
zarządzania dotyczące obsadzania stanowisk, Doradztwo w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, Nabywanie
przedsiębiorstw, Nadzór nad działalnością gospodarczą, Nadzór nad
zarządzaniem działalnością gospodarczą, Negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw,
Organizacja działalności gospodarczej, Organizacja zarządzania
działalnością gospodarczą, Organizowanie i prowadzenie spotkań
biznesowych, Planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć
oraz dla przedsiębiorstw, Planowanie działalności gospodarczej,
Planowanie strategiczne dla działalności gospodarczej, Planowanie
sukcesji w firmach, Planowanie w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw,
Pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, Pomoc
w zarządzaniu, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
Usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, Usługi w zakresie planowania działalności
gospodarczej, Usługi w zakresie strategii biznesowych, Zarządzanie
działalnością gospodarczą, Zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, Zarządzanie procesami biznesowymi, 36 Usługi
w zakresie sponsoringu finansowego, Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy, Usługi finansowania w celu sponsorowania firm, Organizowanie zbierania funduszy, Organizowanie zbiórek finansowych,
Crowdfunding, Analiza inwestycyjna, Analizy finansowe, Analizy
finansowo-ekonomiczne, Analizy w zakresie inwestycji, Doradcze
usługi zarządzania finansowego, Doradztwo w zakresie finansów
przedsiębiorstw, Finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, Finansowe usługi konsultingowe, Planowanie finansowe, Usługi
doradcze w zakresie strategii finansowych.

(111) 352638
(220) 2021 10 06
(210) 534893
(151) 2022 03 28
(441) 2021 11 22
(732) BROWAR AMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Browar Neptun
(510), (511) 32 Piwo, piwo bezalkoholowe.
(111) 352639
(220) 2021 10 18
(151) 2022 03 30
(441) 2021 11 29
(732)	GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Lubella TRADYCJA OD 1881 Łan!
(540)

(210) 535344

(591) zielony, biały, granatowy, beżowy
(531) 05.03.11, 05.07.03, 27.05.01, 29.01.14, 27.07.01
(510), (511) 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
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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 do smarowania na bazie majonezu i keczu-
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pu, 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, Wyro-

by 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) 352640
(220) 2021 10 19
(151) 2022 03 30
(441) 2021 11 29
(732) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso tank
(540)

(210) 535409

(591) szary, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodoru, Urządzenie
elektryczne do wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne
do wytwarzania wodoru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów,
Części do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Części do urządzeń
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Baterie,
Akumulatory do pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni
kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem
wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe,
Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne,
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne,
Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy],
Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci
[zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali,
Miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządzania zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie
wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi
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sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pozyskiwanie
kontraktów dotyczących dostaw energii, 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, Usługi agencji importowo-eksportowych
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywanie
akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie
akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
Stacje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usługi
stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów,
Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
39 Transport, Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie,
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego,
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu paliw
wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi związane z magazynowaniem
paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych,
Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii
elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii, Wynajem
sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 352641
(220) 2021 10 19
(151) 2022 03 30
(441) 2021 11 29
(732) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) neso
(540)

(210) 535410

(591) turkusowy
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodoru, Urządzenie
elektryczne do wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne
do wytwarzania wodoru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia
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i przechowywania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów,
Części do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Części do urządzeń
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Baterie,
Akumulatory do pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni
kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem
wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe,
Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne,
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne,
Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy],
Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci
[zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali,
Miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządzania zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie
wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pozyskiwanie
kontraktów dotyczących dostaw energii, 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, Usługi agencji importowo-eksportowych
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywanie
akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie
akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
Stacje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usługi
stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów,
Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
39 Transport, Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie,
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego,
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu paliw
wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi związane z magazynowaniem
paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych,
Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczegól-
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ności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
40 przetwarzanie paliw, wytwarzanie energii, wytwarzanie energii
elektrycznej, wynajem sprzętu do wytwarzania energii, wynajem
sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 352642
(220) 2021 10 19
(151) 2022 03 30
(441) 2021 11 29
(732) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 535411

(591) niebieski, zielony, żółty, jasnoniebieski, jasnozielony,
jasnożółty, turkusowy
(531) 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodoru, Urządzenie
elektryczne do wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne
do wytwarzania wodoru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów,
Części do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Części do urządzeń
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Baterie,
Akumulatory do pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni
kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem
wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe,
Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne,
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne,
Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy],
Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci
[zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali,
Miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządzania zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie
wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w zakresie sprze-

daży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pozyskiwanie
kontraktów dotyczących dostaw energii, 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, Usługi agencji importowo-eksportowych
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywanie
akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie
akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
Stacje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usługi
stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów,
Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
39 Transport, Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie,
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego,
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu paliw
wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi związane z magazynowaniem
paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych,
Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania
paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii
elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii, Wynajem
sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 352643
(220) 2021 10 19
(151) 2022 03 31
(441) 2021 11 29
(732) ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA, Konin (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 535412

(591) szary, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Dystrybutory wodoru dla
stacji benzynowych, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych,
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9 Ogniwa paliwowe, Ogniwa wodorowe, Elektrody ogniw paliwowych, Elektrolizery, Elektrolizery do produkcji wodoru, Urządzenie
elektryczne do wytwarzania wodoru, Urządzenie elektroniczne
do wytwarzania wodoru, Aparatura i urządzenia do gromadzenia
i przechowywania energii elektrycznej, Części do elektrolizerów,
Części do elektrolizerów do produkcji wodoru, Części do urządzeń
elektrycznych do wytwarzania wodoru, Części do urządzeń elektronicznych do wytwarzania wodoru, Części do aparatury do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Części do urządzeń
do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Baterie,
Akumulatory do pojazdów, Ładowarki dla akumulatorów, Urządzenia do ładowania akumulatorów, Zasilacze przenośne (akumulatory), 12 Lądowe pojazdy i środki transportu, Pojazdy do poruszania
się po wodzie, Pojazdy do poruszania się w powietrzu i przestrzeni
kosmicznej, Samochody, Autobusy, Busy, Pojazdy lądowe z napędem
wodorowym, Pojazdy wodorowe, Samochody z napędem wodorowym, Trolejbusy wodorowe, Autobusy wodorowe, Busy wodorowe,
Pojazdy lądowe z napędem elektrycznym, Pojazdy elektryczne, Samochody elektryczne, Trolejbusy elektryczne, Autobusy elektryczne,
Busy elektryczne, Pojazdy hybrydowe, Rowery, Rowery elektryczne,
Motocykle, Motorowery, Monocykle elektryczne, Skutery [pojazdy],
Skutery sterowane elektrycznie, Samobalansujące skutery elektryczne, Części i akcesoria do pojazdów, 28 Pojazdy jeżdżące dla dzieci
[zabawki], Modele pojazdów, Modele pojazdów w zmniejszonej skali,
Miniaturowe modele samochodów [zabawki lub przedmioty do zabawy], Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Zabawki, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej paliw stałych, ciekłych, gazowych, Sprzedaż detaliczna
paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów
motoryzacyjnych, Sprzedaż hurtowa paliw, olejów, płynów do pojazdów, części do pojazdów, akcesoriów motoryzacyjnych, Usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi dotyczące zarządzania zakupami i zapłatą za paliwa do pojazdów, Zarządzanie stacjami paliw, Doradztwo handlowe w zakresie
wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, Usługi
sprzedaży detalicznej energii, Usługi sprzedaży detalicznej energii
elektrycznej, Usługi sprzedaży hurtowej energii, Usługi sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, Pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, Pozyskiwanie
kontraktów dotyczących dostaw energii, 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, Usługi agencji importowo-eksportowych
w dziedzinie energii, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące uprzednio wymienionych usług, 37 Usługi tankowania paliwa do pojazdów, Usługi tankowania paliwa wodorowego do pojazdów, Tankowanie pojazdów sprężonym wodorem, Doładowywanie
akumulatorów, Doładowywanie baterii i akumulatorów, Ładowanie
akumulatorów do pojazdów, Wymiana akumulatorów, Wynajem ładowarek akumulatorów, Konserwacja, serwis i naprawa pojazdów,
Stacje obsługi pojazdów i usługi stacji paliw do pojazdów, Usługi
stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), Usługi w zakresie prowadzenia stacji paliw, Usługi myjni pojazdów, Usługi instalacyjne dotyczące pojazdów, Usługi naprawcze dotyczące pojazdów,
Usługi konserwacyjne dotyczące pojazdów, Serwisowanie pojazdów, Mycie pojazdów, Czyszczenie pojazdów, Instalacja urządzeń
do wytwarzania energii, Serwis urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji do wytwarzania energii, Instalacja urządzeń do oszczędzania energii, Serwis
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Naprawa i konserwacja
urządzeń i instalacji do oszczędzania energii, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
39 Transport, Transport osób, Transport towarów, Usługi kurierskie,
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, Wypożyczanie środków transportu, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu, Dostawa paliwa, Dostawa paliwa wodorowego, Dostarczanie paliwa, Dostarczanie paliwa wodorowego,
Organizowanie transportu paliw, Organizowanie transportu paliw
wodorowych, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji paliw wodorowych, Organizowanie dystrybucji paliwa, Organizowanie dystrybucji paliwa wodorowego, Usługi związane z magazynowaniem
paliw, Magazynowanie paliw, Magazynowanie paliw wodorowych,
Magazynowanie paliw gazowych, Organizowanie magazynowania
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paliw, Organizowanie magazynowania paliw wodorowych, Magazynowanie paliw stałych, paliw płynnych i gazowych oraz produktów
chemicznych, Przechowywanie energii i paliw, Wypożyczanie pojazdów, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, Dystrybucja energii, Dystrybucja energii
elektrycznej, Transmisja energii, Transmisja energii elektrycznej, Dostawa energii, Dostawa energii elektrycznej, Magazynowanie energii, Magazynowanie energii elektrycznej, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług,
40 Przetwarzanie paliw, Wytwarzanie energii, Wytwarzanie energii
elektrycznej, Wynajem sprzętu do wytwarzania energii, Wynajem
sprzętu do wytwarzania energii elektrycznej, Usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 352644
(220) 2021 08 02
(151) 2022 01 27
(441) 2021 09 13
(732) INVOMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) B
(540)

(210) 532239

(591) czarny, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 30 Gotowe pizze, surowe pizze, mieszanki na pizze, ciasto
na pizze, 43 Pizzerie, bary, restauracje.
(111) 352645
(220) 2021 08 02
(151) 2022 01 27
(441) 2021 09 13
(732) CHYŁA BŁAŻEJ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPIĘKSZAMY Polki
(540)

(210) 532249

(591) różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11, 10.05.15, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Perfumy, 35 Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Reklama w Internecie dla
osób trzecich, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży,
Badania marketingowe w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów do pielęgnacji urody, Udzielanie informacji
konsumenckich o produktach w zakresie kosmetyków, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie
produktów do makijażu, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej i wysyłkowej oraz za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) towarów obejmujących: kosmetyki, kosmetyki do makijażu, perfumy, 41
Doradztwo zawodowe, Edukacja zawodowa, Organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, Prowadzenie kursów
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szkoleniowych on-line w zakresie kosmetyki i urody, Prowadzenie
kursów szkoleniowych on-line w zakresie pielęgnacji urody, Kursy instruktażowe, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi szkoleniowe
i instruktażowe on-line z zakresu makijażu, Produkcja prezentacji audiowizualnych do celów szkoleniowych z zakresu makijażu, Produkcja filmów szkoleniowych, Udostępnianie kursów instruktażowych
wspomaganych komputerowo z zakresu makijażu, Usługi pisania
blogów, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Udostępnianie informacji online związanych z mediami audiowizualnymi,
Wydawanie audiobooków, 44 Usługi doradztwa online w zakresie
makijażu, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście.

(111) 352646
(220) 2021 08 02
(151) 2022 01 28
(441) 2021 09 13
(732)	HOLO ATHLETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Binarowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	H HOLO ATHLETICS
(540)

(210) 532263

(591) jasnoniebieski, fioletowy, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 Akcesoria na szyję, Bikini, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Chusty, szale
na głowę, Damskie luźne topy, Dresy ortalionowe, Dolne części ubrań
[odzież], Kąpielówki, Kąpielowe kostiumy, Kombinezony do snowboardu, Kombinezony zimowe, Kombinezony [odzież], Komplety koszulek i spodenek, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Komplety sportowe,
Komplety odzieżowe ze spodenkami, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszulki bez rękawów, Koszulki gimnastyczne bez rękawów, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, Koszulki
z nadrukami, Krótkie luźne kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie spodnie, Kurtki jako odzież sportowa, Legginsy, Legginsy ciążowe,
Odzież do biegania, Odzież modelująca, Znaczniki [narzutki] sportowe, Topy sportowe, Szorty, Szorty gimnastyczne, Szorty sportowe,
T-shirty z krótkim rękawem, Stroje sportowe, Spodnie sportowe,
Spodnie snowboardowe, Spodnie do ćwiczeń fizycznych, Skarpety
sportowe, Skarpety termoaktywne, Rękawiczki zimowe, Rajstopy
sportowe, Staniki sportowe, Leginsy sportowe, Odzież sportowa,
Czapki i czapeczki sportowe, Majtki, Obuwie sportowe.
(111) 352647
(220) 2021 09 20
(210) 534218
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732)	SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) sky
(510), (511) 37 Usługi budowlane i wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, Naprawcze roboty Budowlane, Konserwacyjne roboty
budowlane, Roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne, Wykonywanie
dróg i nawierzchni, Budowa dróg, autostrad, chodników, mostów,
wiaduktów, estakad, kładek, tuneli, Uszczelnianie dróg, Budowa fundamentów dróg, Budowa dróg szynowych, Budowanie linii kolejowych, Układanie nawierzchni drogowych, Budowa podkładów pod
drogi, Rozbieranie dróg, Sprzątanie i mycie dróg, Konserwacja dróg,
Budowa systemów odwadniających, Budowa zbiorników retencyjnych: Przygotowywanie terenu pod budowę, Prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, Usługi deweloperskie w dziedzinie
budownictwa, Nadzorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie, dostosowywaniu, adaptacji nieruchomości, Konsultacje budowlane, Doradztwo budowlane, Doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), Zarządzanie projektami budowlanymi, Usługi
inspekcji budowlanej, Usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, Konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego,
Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja instalacji w budynkach,

Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji
elektrycznych, Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń
oraz instalacji wentylacyjnych, Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji klimatyzacyjnych, Montaż, naprawy,
konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji grzewczych, Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji sanitarnych, Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz
instalacji wodno-kanalizacyjnych, Montaż, naprawy, konserwacja,
renowacja urządzeń oraz instalacji przeciwpożarowych, Montaż,
naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji odgromników (piorunochronnych), Montaż, naprawy, konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji bezpieczeństwa, Montaż, naprawy,
konserwacja, renowacja urządzeń oraz instalacji alarmowych, Sprzątanie terenów miejskich, Sprzątanie terenów publicznych, Sprzątanie
i czyszczenie budynków i terenów przemysłowych.

(111) 352648
(220) 2021 09 24
(210) 534336
(151) 2022 04 14
(441) 2021 12 27
(732) KUPIEC POZNAŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KUPIEC POZNAŃSKI
(540)

(531) 03.04.11, 03.04.23, 03.04.24, 27.05.01
(510), (511) 35 Zarządzanie hotelami, Zarządzanie hotelami na rzecz
osób trzecich, Wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Wynajem powierzchni reklamowej na stronach
internetowych, Wynajem powierzchni reklamowej w broszurach, Wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, Wynajem
powierzchni, czasu i materiałów reklamowych, Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, Wynajem tablic do celów
reklamowych, Zarządzanie administracyjne hotelami, Zarządzanie biznesowe hotelami, Zarządzanie działalnością hoteli, dla osób trzecich,
Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Usługi reklamowe dotyczące hoteli, Usługi zarządzania hotelami [dla osób trzecich], Zarządzanie działalnością handlową, Zarządzanie biznesowe restauracjami,
Zarządzanie personelem, Zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
Zarządzanie w działalności handlowej, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, Zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie firm handlowych i firm usługowych, Zarządzanie biznesowe centrami konferencyjnymi, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Usługi recepcyjne dla gości [usługi w zakresie czynności biurowych],
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów na reklamy, Usługi doradztwa związane z administrowaniem
i zarządzaniem hotelami, Udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, Dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokoi hotelowych, Administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Pobieranie
czynszu, Wynajem nieruchomości i majątku, Dzierżawa lub wynajem
budynków, Wynajem nieruchomości, Wynajem budynków, Wynajem
sal wystawowych, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem
biur do coworkingu, Wynajem lokali na cele biurowe, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, Usługi finansowania związane z hotelami, Zarządzanie gruntami, Zarządzanie budynkami, Zarządzanie
nieruchomościami, Zarządzanie majątkiem, Zarządzanie inwestycjami
w nieruchomości, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Wynajem
mieszkań, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie umów
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dzierżawy i najmu nieruchomości, Wynajem mieszkań i pomieszczeń
biurowych, Wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, Zarządzanie nieruchomością, Zarządzanie lokalami niemieszkalnymi,
Zarządzanie domami, Zarządzanie domami czynszowymi, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem
inwestycjami w majątek nieruchomy, 39 Wynajem przestrzeni garażowej, Wynajem przestrzeni magazynowej, Wynajem przestrzeni
parkingowej dla pojazdów, Wynajem magazynów, Wynajem miejsc
magazynowych, Wynajem schowków do magazynowania, Wynajem
pojazdów silnikowych, Wynajem garażowych miejsc parkingowych,
Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem obiektów i urządzeń magazynowych, Organizowanie podróży z i do hotelu, Wynajem
samochodów na wodór, 41 Usługi rozrywkowe świadczone przez hotele, Udostępnianie obiektów i sprzętu rozrywkowego w hotelach, 43
Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Tymczasowy wynajem pokoi, Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, Wynajem
pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, Wynajem pomieszczeń
na wystawy, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania,
Hotelowe usługi kateringowe, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla
uprzywilejowanych klientów, Usługi restauracji hotelowych, Usługi
w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów
hotelowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Informacja
hotelowa, Rezerwacje hotelowe, Rezerwacje miejsc w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania,
Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, Rezerwacja zakwaterowania dla turystów, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu,
Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Organizowanie posiłków
w hotelach, Wycena zakwaterowania w hotelach, Usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, Usługi restauracyjne, Udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, Rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, Świadczenie usług przez hotele i motele, Udostępnianie
informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych, Usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, Usługi w zakresie
rezerwacji zakwaterowania, Udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Przedstawianie informacji dotyczących
hoteli za pośrednictwem strony internetowej, Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], Hotele dla zwierząt, Hotele dla zwierząt domowych, Informacja
na temat hoteli, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Organizowanie zakwaterowania w hotelach,
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego, Udzielanie informacji w zakresie hoteli, Rezerwacja hotelowa
na rzecz osób trzecich, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, Świadczenie usług rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli,
Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania,
Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych.

(111) 352649
(220) 2021 09 28
(210) 534545
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dahli FINEST CAKE
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.04.06, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
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(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wyroby
ciastkarskie, Produkty zbożowe, Produkty mączne.

(111) 352650
(220) 2021 10 01
(210) 534825
(151) 2022 02 23
(441) 2021 11 08
(732) J.P. PROJEKT-BIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JPIP BIURO INŻYNIERII POŻAROWEJ J.P.PROJEKT-BIP Sp. z o.o.
(540)

(531) 03.07.01, 01.15.05, 27.05.01, 24.01.15
(510), (511) 42 Opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie budynków, 45 Usługi związane z gaszeniem pożarów, Doradztwo w sprawach bezpieczeństwa.
(111) 352651
(220) 2021 10 05
(210) 534939
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732)	GREEN-BIO-TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PNEUMO3biotic
(540)

(591) niebieski, czerwony, błękitny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 5 Balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy diety, biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych, ekstrakty roślinne do celów
farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], guma do celów medycznych, guma
do żucia do celów medycznych, lecznicze pasty do zębów, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, leki wzmacniające, leki pomocnicze
[wspierające] do celów medycznych, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczno-farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, witaminy do użytku w produkcji suplementów żywnościowych.
(111) 352652
(220) 2021 10 05
(210) 534962
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) RED PHARMA HEALTHCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stara Iwiczna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Vitaminum D+F krem D+F
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(540)

(591) czarny, niebieski, pomarańczowy, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 24.17.07, 26.04.01
(510), (511) 3 Aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, aromaty,
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów medycznych, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki do brwi,
kosmetyki do rzęs, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kremy kosmetyczne, mydła, środki do czyszczenia zębów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty
odświeżające oddech do higieny osobistej, zestawy kosmetyków, żele
do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania zębów.
(111) 352653
(220) 2021 10 12
(210) 535147
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) KWARCIAK JAROSŁAW, LEJA MARCIN SMART SPÓŁKA
CYWILNA, Wadowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SMART LED
(540)

(531) 27.05.01, 25.07.06, 26.01.06
(510), (511) 11 Abażury, Elektryczne oprawy oświetleniowe, Elektryczne
instalacje oświetleniowe, Elektryczne światła nocne, Elektryczne światełka okolicznościowe, Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego,
Elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, Elektryczne żarówki
fluorescencyjne, Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, Elementy oświetleniowe, Filtry do urządzeń oświetleniowych, Filtry do użycia z lampami, Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, Halogenowe
oprawy oświetleniowe, Kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego],
Halogenowe instalacje oświetlenia scenicznego, Iluminatory światłowodowe, Kandelabry elektryczne, Kołnierzowa oprawa oświetleniowa, Lampiony elektryczne, Kuliste klosze do lamp, Lampki biurkowe, Lampki nocne, Lampy elektryczne, Lampy halogenowe, Lampy LED, Lampy łukowe,
Lampy stołowe, Lampy stojące, Lampki ścienne, Lampy studyjne, Lampy
(szkła do-), Lampy (urządzenia oświetleniowe), Lampy wiszące, Lampy
podłogowe, Lampy projekcyjne, Lampy punktowe do oświetlenia domowego, Lampy na energię słoneczną, Lampy z elastycznym ramieniem,
Maszyny z oświetleniem LED, Listwy świetlne, Neonowe lampy oświetleniowe, Oprawki do lamp, Oprawki do lamp elektrycznych, Nieprzezroczyste osłony do lamp, Oprawy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe LED,
Oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, Oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, Osprzęt do żarówek, Osprzęt oświetleniowy, Oświetlenie awaryjne, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetlenie dekoracyjne, Oświetlenie dachowe [lampy], Oświetlenie do celów
wystawowych, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie nastrojowe LED,
Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie ścienne,
Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Oświetlenie sufitowe, Oświetlenie wystawowe, Oświetlenie zewnętrzne, Podstawy lamp,
Reflektory oświetleniowe, Rzutniki światła, Światłowodowe instalacje
oświetleniowe, Świece LED, Świece elektryczne, Szkło oświetleniowe,
Uchwyty lamp, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Urządzenia oświetleniowe LED, Wyposażenie oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe LED,
Żarówki i akcesoria do nich, Żarówki oświetleniowe, Żarówki halogenowe, Źródła światła [inne niż do celów medycznych lub fotograficznych],
Oprawy oświetleniowe sufitowe, Taśmy LED, Elektryczne systemy oświetlenia szynowego, Światełka linkowe, łańcuchy z lampkami, 35 Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez
Internet takich towarów jak: abażury, elektryczne oprawy oświetleniowe,
elektryczne instalacje oświetleniowe, elektryczne światła nocne, elektryczne światełka okolicznościowe, elektryczne urządzenia oświetlenia

dekoracyjnego, elektryczne urządzenia oświetleniowe do wnętrz, elektryczne żarówki fluorescencyjne, elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, elementy oświetleniowe, filtry do urządzeń oświetleniowych,
filtry do użycia z lampami, fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe,
halogenowe oprawy oświetleniowe, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], halogenowe instalacje oświetlenia scenicznego, iluminatory
światłowodowe, kandelabry elektryczne, kołnierzowa oprawa oświetleniowa, lampiony elektryczne, kuliste klosze do lamp, lampki biurkowe,
lampki nocne, lampy elektryczne, lampy halogenowe, lampy LED, lampy
łukowe, lampy stołowe, lampy stojące, lampy ścienne, lampy studyjne,
lampy (szkło do-), lampy (urządzenia oświetleniowe), lampy wiszące, lampy podłogowe, lampy projekcyjne, lampy punktowe do oświetlenia domowego, lampy na energię słoneczną, lampy z elastycznym ramieniem,
maszyny z oświetleniem LED, listwy świetlne, neonowe lampy oświetleniowe, oprawki do lamp, oprawki do lamp elektrycznych, nieprzezroczyste osłony do lamp, oprawy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe LED,
oprawy oświetleniowe do użytku w gospodarstwie domowym, oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia, osprzęt do żarówek, osprzęt oświetleniowy, oświetlenie awaryjne, oświetlenie bezpieczeństwa, oświetlenie
dekoracyjne, oświetlenie dachowe, [lampy], oświetlenie do celów wystawowych, oświetlenie elektryczne, oświetlenie nastrojowe LED, oświetlenie nastrojowe, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie ścienne, oświetlenie
typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], oświetlenie sufitowe, oświetlenie wystawowe, oświetlenie zewnętrzne, podstawy lamp, reflektory
oświetleniowe, rzutniki światła, światłowodowe instalacje oświetleniowe, świece LED, świece elektryczne, szkło oświetleniowe, uchwyty lamp,
urządzenia i instalacje oświetleniowe, urządzenia oświetleniowe LED, wyposażenie oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, żarówki i akcesoria
do nich, żarówki oświetleniowe, żarówki halogenowe, źródła światła [inne
niż do celów medycznych lub fotograficznych], oprawy oświetleniowe sufitowe, taśmy LED, elektryczne systemy oświetlenia szynowego, światełka
linkowe, łańcuchy z lampkami.

(111) 352654
(220) 2021 10 12
(210) 535189
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) DAN CAKE POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAN CAKE THE FINE ART OF BAKING SINCE 1931
(540)

(591) biały, brązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 08.01.25, 25.01.15, 26.01.16
(510), (511) 30 Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Wyroby
ciastkarskie, Produkty zbożowe, Produkty mączne.
(111) 352655
(220) 2021 10 12
(210) 535193
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732)	AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) #KWAŚNIBIOHATEROWIE
(540)

(591) zielony, jasnozielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.09.12, 05.09.15
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(510), (511) 29 Warzywa: konserwowane, mrożone, suszone i gotowane, Przetworzone owoce, warzywa i grzyby, Przetworzone
orzechy i nasiona roślin strączkowych, Mięso, Ryby, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne konserwowane, Oleje i tłuszcze jadalne, Czosnek konserwowy, Przeciery warzywne, Sałatki warzywne, Czosnek
[konserwowany], Czosnek (konserwowy-), Czosnek konfekcjonowany i konserwowany, 30 Przyprawy, Mieszanki przypraw, Preparaty
do żywności, Czosnek mielony, Czosnek mielony [przyprawa], Czosnek w proszku, Czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, Czosnek konfekcjonowany, Zbitki owsiane zawierające suszone
owoce, Owoce pod kruszonką, Owoce w polewie czekoladowej,
Płatki śniadaniowe zawierające owoce, Przeciery warzywne, Pasty
warzywne (sosy), Koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
31 Produkty: rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Rośliny, Nieprzetworzony
czosnek, Świeży czosnek, Czosnek, świeży, Świeży zielony czosnek,
Czosnek świeży konfekcjonowany, Świeże jabłka, Jabłka nieprzetworzone, Świeże jabłka cukrowe, Nieprzetworzone morele, Świeże
morele, Świeże owoce, Owoce cytrusowe, Nieprzetworzone owoce,
Migdały [owoce], Jagody, świeże owoce, Owoce cytrusowe świeże,
Mandarynki [owoce, świeże], Świeże owoce tropikalne, Świeże owoce organiczne, Świeże owoce głogu, Świeże owoce męczennicy,
Owoce pigwicy świeże, Świeże owoce karamboli, Nieprzetworzone owoce liczi, Owoce boysenberry świeże, Owoce morwy świeże,
Owoce noni świeże, Świeże owoce woskownicy, Owoce kiwi, świeże,
Owoce morza (żywe), Świeże owoce nieśplika japońskiego, Świeże
owoce i warzywa, Orzechy, świeże warzywa i zioła.

(111) 352656
(220) 2021 10 13
(210) 535197
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) ITA-TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ita-test laboratorium
(540)

(531) 27.05.01, 25.05.02, 25.07.21
(510), (511) 35 Badania rynku, badanie opinii publicznej na temat
wytwarzanych produktów, 42 Badania analityczne, analizy fizykochemiczne, bakteriologiczne, mikrobiologiczne, dermatologiczne:
kosmetyków, chemii gospodarczej, wyrobów higieniczno-opatrunkowych, artykułów używanych w gospodarstwie domowym, leków,
żywności, wody, Badania porównawcze z wyrobami dotychczas stosowanymi, sprawdzanie zgodności opracowanych warunków technologicznych oraz metod badań, prace badawcze dla osób trzecich,
testowanie materiałów i produktów, doradztwo i konsultacje w sprawach receptury i sposobu wytwarzania produktów.
(111) 352657
(220) 2021 10 13
(210) 535248
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732)	GĄZWA KAROL KAR-POL, Strzelce Krajeńskie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) blowek
(510), (511) 9 Muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, Muzyka, filmy
i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych
utrwalone na nośnikach, Nagrane filmy, Nagrania dźwiękowe, Nagrania cyfrowe, Oprogramowanie do pobrania z Internetu, Pamięć
USB [pendrive], Paski do telefonów komórkowych, Paski odblaskowe
do noszenia, Płyty DVD, Pliki muzyczne do pobierania, Pliki multimedialne do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Płyty kompaktowe, Pobieralne gry komputerowe, Pobieralne broszury elektroniczne, Podcasty, Podcasty do pobrania, Publikacje elektroniczne,
Publikacje elektroniczne do pobrania, związane z grami, Publikacje
elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Smartbandy, Smartfony,
Telefony, Videocasty, 14 Biżuteria, Bransoletki [biżuteria], Bransolety, Breloczki do kluczy, Imitacja biżuterii, Kolczyki, Kółka na klucze
i breloczki oraz zawieszki do nich, Łańcuszki [biżuteria], Naszyjniki,
Ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi me-
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talami lub kamieniami i ich imitacjami, Sztuczna biżuteria, Wisiorki,
Wyroby jubilerskie [biżuteria], Zawieszki [biżuteria], Biżuteria i wyroby jubilerskie, Biżuteria fantazyjna, Biżuteria sztuczna, Fantazyjna
biżuteria, Naszyjniki [biżuteria], Ozdoby z biżuterii, 16 Artykuły biurowe, Broszury, Drukowany materiał promocyjny, Książki, Materiały
drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Odbitki, Odbitki kolorowe,
Odbitki fotograficzne, Papier, Podręczniki instruktażowe, Publikacje
promocyjne, Publikacje reklamowe, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych,
Ulotki, 18 Paski z imitacji skóry, Plecaki, Portfele, Torby, Torebki, Walizki, Walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, 25 Akcesoria na szyję, Czapki bez daszków, Czapki z daszkiem, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki z nadrukami,
Nakrycia głowy, Okrycia głowy z daszkiem, Paski, T-shirty z krótkim
rękawem, 35 Doradztwo biznesowe dotyczące reklamy, Doradztwo
w zakresie marketingu, Dostarczanie informacji marketingowych,
Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Kampanie marketingowe, Marketing internetowy, Produkcja
materiałów reklamowych i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych
do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów
marketingowych, Produkcja nagrań wideo do celów reklamowych,
Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, Produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków wideo i nagrań audiowizualnych,
Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie wydarzeń
specjalnych, Publikacja reklam, Publikacja treści reklamowych, Publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie literatury reklamowej, Publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych,
Reklama poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, Reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Świadczenie
usług w zakresie reklamy komputerowej, Tworzenie reklamowych
i sponsorowanych tekstów, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi
współpracy z blogerami, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem mediów społecznościowych, Usługi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sklepu internetowego w zakresie
urządzeń audiowizualnych i medialnych, nośników danych, biżuterii,
artykułów papierniczych i książek, artykułów podróżnych, odzieży
i nakryć głowy, 41 Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu
gier komputerowych, Usługi rozrywkowe dostarczające rozrywkę
w postaci występów na żywo, Prowadzenie seminariów, Prowadzenie warsztatów [szkolenia], Prowadzenie imprez rozrywkowych,
Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie kursów, seminariów
i warsztatów, Prowadzenie imprez rozrywkowych na żywo, Prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki.

(111) 352658
(220) 2021 10 19
(210) 535364
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LACTICOVER
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do higieny intymnej, Kosmetyki na bazie mikroorganizmów, Mleczka i żele kosmetyczne, Kremy
kosmetyczne, Maści do celów kosmetycznych, Mydła, Chusteczki
nasączane, Pudry, Szampony, Maseczki kosmetyczne, 5 Żywność
dietetyczna do celów leczniczych, Preparaty bakteryjne do celów
medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Guma
do żucia do celów medycznych, Herbata lecznicza, Plastry do celów
leczniczych, Suplement diety do celów wspomagania leczenia, Kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, Preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, Napoje lecznicze, Leki wspierające,
Gałki dopochwowe, Leki do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie, Tampony menstruacyjne i podpaski,
Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 352659
(220) 2021 10 20
(151) 2022 03 31
(441) 2021 11 29
(732)	SZKLARZ PATRYK, Piotrowice (PL);

(210) 535444
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SZKLARZ EMILIA, Piotrowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Gospodarstwo
Ogrodnicze
Z PIOTROWIC
(540)
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SZKLARZ

POMIDORY

(591) zielony, biały, czarny, czerwony
(531) 05.09.17, 03.13.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 31 Świeże pomidory. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 352660
(220) 2021 10 20
(210) 535456
(151) 2022 04 08
(441) 2021 12 20
(732) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
(540)

(591) niebieski
(531) 03.07.02, 03.11.03, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne,
do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje
mobilne, Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje
do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Karty kodowane, Zapisane
pliki danych, Platformy oprogramowania komputerowego, Systemy
przetwarzania danych, Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne], Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej,
Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy badawcze,
Przybory do przeprowadzania sekcji do celów naukowych lub badawczych, Laboratoryjne analizatory badawcze do pomiaru, testowania i analizy krwi i innych płynów ustrojowych, Elektroniczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki programów, Optyczne nośniki
danych, Okulary optyczne, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui
do tabletów, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Periodyki,
Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Prospekty, Drukowane ulotki informacyjne, Broszury, Medyczne czasopisma fachowe, Książki
edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do nauki, Torby papierowe
do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], Karty indeksowe, Karty rejestracyjne, Karty
informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), Fotografie, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Albumy
upamiętniające wydarzenia, Indeksy dokumentów, Stojaki na dokumenty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Reprodukcje graficzne, Dyplomy drukowane, Chorągiewki papierowe, Proporczyki
z papieru, 35 Usługi reklamowe i promocyjne, Reklama promocyjna
projektów badawczych, Publikowanie materiałów reklamowych,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Przygotowywanie
wystaw w celach biznesowych, Zarządzanie szpitalami, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Usługi w zakresie rozliczeń medycz-

nych świadczone na rzecz szpitali, Usługi administracyjne w zakresie
kierowania na konsultacje do szpitala, Tworzenie komputerowych
baz danych, Skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi
doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Analizy i raporty statystyczne, Przetwarzanie danych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Fakturowanie w zakresie usług medycznych, Skomputeryzowane
zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, Prowadzenie
osobistych rejestrów i akt historii medycznej, Usługi administracyjne
w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Księgowość i rachunkowość, Poszukiwania w zakresie patronatu, Administrowanie
programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, Kompilacja danych
statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie finansowania wydatków medycznych, Usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji medycznych, Organizowanie akcji zbierania
funduszy w celu wspomagania badań i procedur medycznych
na rzecz osób będących w potrzebie, Oferowanie dotacji na projekty
uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych,
Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy
danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolnictwa wyższego, Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Organizowanie
i prowadzanie sympozjów naukowych, Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line (nie do pobrania), Organizowanie warsztatów, Organizowanie konferencji, Organizowanie wykładów, Organizowanie konkursów, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Informacja
o edukacji, Usługi biblioteczne, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Rozrywka, Usługi
sportowe i kulturalne, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych,
Zapewnianie imprez rekreacyjnych, 42 Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe
w dziedzinie immunologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie bakteriologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunohistologii,
Usługi badawczo-rozwojowe związane ze szczepionkami, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Badania i analizy naukowe, Usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, Badania naukowe do celów medycznych, Badania naukowe z zakresu biologii, Usługi w zakresie projektowania naukowego,
Projektowanie naukowe i technologiczne, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, Badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Analiza tkanek ludzkich do badań
medycznych, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń
medycznych i ich leczenia, Udzielanie informacji na temat badań
medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Laboratoria medyczne, Analizy biologiczne, Analiza biochemiczna, Badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, Opracowywanie metod pomiarowych i testujących,
Przygotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych, Usługi w zakresie badań i testów w dziedzinie
bakteriologii i wirusologii, Badania biotechnologiczne, Usługi w zakresie badań biomedycznych, Badania w dziedzinie terapii genowej,
Usługi doradcze związane z badaniami w zakresie terapii genowej,
Tworzenie programów komputerowych, Udostępnianie informacji
naukowych, Udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Doradztwo naukowe, Doradztwo w zakresie farmakologii, Doradztwo
w zakresie biochemii, Doradztwo w zakresie bakteriologii, Doradztwo w zakresie biologii, Doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakresie badań
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bakteriologicznych, Doradztwo związane z badaniami i rozwojem
w dziedzinie lecznictwa, 44 Poradnictwo medyczne, Pomoc medyczna, Ambulatoryjna opieka medyczna, Udzielanie informacji medycznej, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi obrazowania medycznego, Przeprowadzanie badań medycznych, Usługi doradztwa
dietetycznego [medyczne], Opieka medyczna i zdrowotna, Usługi
udostępniania placówek medycznych, Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Pomoc
medyczna w nagłych wypadkach, Usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie
geriatrii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Badania
genetyczne do celów medycznych, Badanie leków w celach medycznych, Badania rentgenowskie w celach medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi medyczne, mianowicie
zapłodnienie in vitro, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Usługi doradcze związane z usługami
medycznymi, Usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów
medycznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Usługi medyczne
w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Obrazowanie optyczne
do użytku w diagnostyce medycznej, Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], Analiza surowicy ludzkiej do celów
leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie
zdrowia, Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia
medycznego, Badanie leków, alkoholu i DNA do celów medycznych,
Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności
fizycznej, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem
i leczeniem chorób, Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych
nad chorymi dziećmi, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi
ludzkiej, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi medyczne
w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu
sercowo-naczyniowego, Usługi oceny medycznej świadczone dla
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny
jego efektywności, Doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek,
Opieka pielęgniarska, Psychoterapia, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, Krwiodawstwo, Banki krwi, 45 Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie praw autorskich [usługi
prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne].
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(540)

(591) biały, czerwony, czarny, żółty
(531) 03.07.02, 03.11.03, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne,
do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje
mobilne, Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Karty kodowane, Zapisane pliki
danych, Platformy oprogramowania komputerowego, Systemy przetwarzania danych, Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne], Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie
rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej, Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy badawcze, Przybory do przeprowadzania sekcji do celów naukowych lub badawczych, Laboratoryjne analizatory badawcze do pomiaru, testowania i analizy krwi
i innych płynów ustrojowych, Elektroniczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki programów, Optyczne nośniki danych, Okulary
optyczne, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui do tabletów, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne,
Publikacje periodyczne drukowane, Periodyki, Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Prospekty, Drukowane ulotki informacyjne, Broszury, Medyczne czasopisma fachowe, Książki edukacyjne, Podręczniki
pomocnicze do nauki, Torby papierowe do użytku przy sterylizacji
narzędzi medycznych, Nalepki, naklejki [materiały piśmienne], Karty
indeksowe, Karty rejestracyjne, Karty informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), Fotografie, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Albumy upamiętniające wydarzenia, Indeksy dokumentów, Stojaki na dokumenty, Okładki, obwoluty
[artykuły papiernicze], Reprodukcje graficzne, Dyplomy drukowane,
Chorągiewki papierowe, Proporczyki z papieru, 35 Usługi reklamowe
i promocyjne, Reklama promocyjna projektów badawczych, Publikowanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Przygotowywanie wystaw w celach biznesowych, Zarządzanie szpitalami, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Usługi
w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi
administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala,
Tworzenie komputerowych baz danych, Skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Analizy i raporty
statystyczne, Przetwarzanie danych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Fakturowanie w zakresie usług medycznych,
Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, Prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii medycznej,
Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Księgowość i rachunkowość, Poszukiwania w zakresie patronatu,
Administrowanie programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej,
Kompilacja danych statystycznych do zastosowania w badaniach
naukowych, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie finansowania wydatków medycznych, Usługi zarządzania
finansowego dotyczące instytucji medycznych, Organizowanie akcji
zbierania funduszy w celu wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz osób będących w potrzebie, Oferowanie dotacji
na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska
i zdrowia, Zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm
i firm rozpoczynających działalność, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, Nauczanie
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i szkolenia, Usługi szkolnictwa wyższego, Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Organizowanie
warsztatów, Organizowanie konferencji, Organizowanie wykładów,
Organizowanie konkursów, Organizowanie zjazdów edukacyjnych,
Szkolenia edukacyjne, Organizowanie wystaw edukacyjnych, Informacja o edukacji, Usługi biblioteczne, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Rozrywka, Usługi
sportowe i kulturalne, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, 42 Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością
wyszukiwania, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe
w dziedzinie immunologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie
bakteriologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii,
Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunohistologii, Usługi
badawczo-rozwojowe związane ze szczepionkami, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Badania i analizy naukowe, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Badania naukowe do celów medycznych, Badania naukowe
z zakresu biologii, Usługi w zakresie projektowania naukowego, Projektowanie naukowe i technologiczne, Badania naukowe do celów
medycznych w zakresie chorób nowotworowych, Badania naukowe
w dziedzinie medycyny społecznej, Projektowanie i opracowywanie
technologii medycznej, Analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, Badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne,
Udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Udzielanie informacji na temat badań medycznych
i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Laboratoria medyczne, Analizy biologiczne, Analiza biochemiczna, Badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Przygotowywanie próbek
biologicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych, Usługi
w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, Badania biotechnologiczne, Usługi w zakresie badań biomedycznych,
Badania w dziedzinie terapii genowej, Usługi doradcze związane z badaniami w zakresie terapii genowej, Tworzenie programów komputerowych, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, Udostępnianie online
oprogramowania nie do pobrania, Doradztwo naukowe, Doradztwo
w zakresie farmakologii, Doradztwo w zakresie biochemii, Doradztwo w zakresie bakteriologii, Doradztwo w zakresie biologii, Doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo związane
z testami laboratoryjnymi, Doradztwo w zakresie badań naukowych,
Doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, Doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, 44 Poradnictwo medyczne, Pomoc medyczna, Ambulatoryjna opieka medyczna,
Udzielanie informacji medycznej, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi obrazowania medycznego, Przeprowadzanie badań
medycznych, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Opieka
medyczna i zdrowotna, Usługi udostępniania placówek medycznych,
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Usługi
medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Doradztwo
medyczne w zakresie geriatrii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Usługi doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi w zakresie analiz
medycznych, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Badania genetyczne do celów medycznych, Badanie leków
w celach medycznych, Badania rentgenowskie w celach medycznych,
Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi medyczne,
mianowicie zapłodnienie in vitro, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Udostępnianie raportów
dotyczących badań medycznych osób, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Usługi doradcze związane z usługami medycznymi, Usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycz-

nych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów
medycznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów
medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Obrazowanie optyczne do użytku
w diagnostyce medycznej, Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], Analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego,
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych,
Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia,
Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, Badanie leków, alkoholu i DNA do celów medycznych, Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej,
Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem
chorób, Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi
dziećmi, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, Usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego,
Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego, Usługi oceny medycznej świadczone dla pacjentów
rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny jego efektywności, Doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich
wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób
niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, Opieka pielęgniarska, Psychoterapia, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, Krwiodawstwo, Banki krwi, 45 Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie własności
intelektualnej, Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne].
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(531) 03.07.02, 26.01.01, 26.01.21, 03.11.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne,
do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje
mobilne, Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje
do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Karty kodowane, Zapisane
pliki danych, Platformy oprogramowania komputerowego, Systemy
przetwarzania danych, Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne], Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej,
Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy badawcze,
Przybory do przeprowadzania sekcji do celów naukowych lub badawczych, Laboratoryjne analizatory badawcze do pomiaru, testowania i analizy krwi i innych płynów ustrojowych, Elektroniczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki programów, Optyczne nośniki
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danych, Okulary optyczne, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui
do tabletów, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Periodyki,
Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Prospekty, Drukowane ulotki informacyjne, Broszury, Medyczne czasopisma fachowe, Książki
edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do nauki, Torby papierowe
do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], Karty indeksowe, Karty rejestracyjne, Karty
informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), Fotografie, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Albumy
upamiętniające wydarzenia, Indeksy dokumentów, Stojaki na dokumenty, Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Reprodukcje graficzne, Dyplomy drukowane, Chorągiewki papierowe, Proporczyki
z papieru, 35 Usługi reklamowe i promocyjne, Reklama promocyjna
projektów badawczych, Publikowanie materiałów reklamowych,
Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Przygotowywanie
wystaw w celach biznesowych, Zarządzanie szpitalami, Rozwój systemów zarządzania szpitalami, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, Usługi administracyjne w zakresie
kierowania na konsultacje do szpitala, Tworzenie komputerowych
baz danych, Skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Analizy i raporty statystyczne, Przetwarzanie
danych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Fakturowanie w zakresie usług medycznych, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, Prowadzenie
osobistych rejestrów i akt historii medycznej, Usługi administracyjne
w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Księgowość i rachunkowość, Poszukiwania w zakresie patronatu, Administrowanie
programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, Kompilacja danych
statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych, 36 Zbiórki
funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie finansowania
wydatków medycznych, Usługi zarządzania finansowego dotyczące
instytucji medycznych, Organizowanie akcji zbierania funduszy
w celu wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz osób
będących w potrzebie, Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Zapewnianie finansowania dla kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi biblioteczne
świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub
za pośrednictwem Internetu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolnictwa wyższego, Publikacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji medycznych, Publikacja prac naukowych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Organizowanie i prowadzanie
sympozjów naukowych, Udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line (nie do pobrania), Organizowanie warsztatów, Organizowanie konferencji, Organizowanie wykładów, Organizowanie konkursów, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne,
Organizowanie wystaw edukacyjnych, Informacja o edukacji, Usługi
biblioteczne, Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne,
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, 42 Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych
z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Usługi
badawczo-rozwojowe, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie
przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunologii,
Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie bakteriologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunohistologii, Usługi badawczo-rozwojowe
związane ze szczepionkami, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Badania i analizy naukowe, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Badania naukowe
do celów medycznych, Badania naukowe z zakresu biologii, Usługi
w zakresie projektowania naukowego, Projektowanie naukowe
i technologiczne, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, Badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, Badania
biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, Udostępnianie
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informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Laboratoria
medyczne, Analizy biologiczne, Analiza biochemiczna, Badania naukowe w zakresie genetyki i inżynierii genetycznej, Opracowywanie
metod pomiarowych i testujących, Przygotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz w laboratoriach badawczych, Usługi w zakresie badań i testów w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, Badania biotechnologiczne, Usługi w zakresie badań biomedycznych,
Badania w dziedzinie terapii genowej, Usługi doradcze związane
z badaniami w zakresie terapii genowej, Tworzenie programów komputerowych, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie
informacji w zakresie technologii naukowej, Udostępnianie online
oprogramowania nie do pobrania, Doradztwo naukowe, Doradztwo
w zakresie farmakologii, Doradztwo w zakresie biochemii, Doradztwo w zakresie bakteriologii, Doradztwo w zakresie biologii, Doradztwo w dziedzinie badań farmaceutycznych, Doradztwo związane
z testami laboratoryjnymi, Doradztwo w zakresie badań naukowych,
Doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, Doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, 44 Poradnictwo medyczne, Pomoc medyczna, Ambulatoryjna opieka medyczna,
Udzielanie informacji medycznej, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi obrazowania medycznego, Przeprowadzanie badań
medycznych, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Opieka
medyczna i zdrowotna, Usługi udostępniania placówek medycznych,
Zdalne monitorowanie danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Usługi
medyczne w zakresie pielęgniarstwa, Porady medyczne dla osób
niepełnosprawnych, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, Doradztwo medyczne w zakresie
dermatologii, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Usługi
doradcze dotyczące problemów medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii
medycznych, Badania genetyczne do celów medycznych, Badanie
leków w celach medycznych, Badania rentgenowskie w celach medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi
medyczne, mianowicie zapłodnienie in vitro, Doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany
personel medyczny, Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy],
Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Udostępnianie
raportów dotyczących badań medycznych osób, Usługi w zakresie
wyszukiwania informacji medycznych, Usługi doradcze związane
z usługami medycznymi, Usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie
usług medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych
do celów medycznych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych
do celów medycznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Usługi
medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Obrazowanie
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], Analiza surowicy ludzkiej
do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich do celów
leczenia medycznego, Usługi doradcze i informacyjne dotyczące
produktów medycznych, Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia, Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, Badanie leków, alkoholu i DNA do celów medycznych, Usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie
ocena sprawności fizycznej, Usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad chorymi dziećmi, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem
komórek macierzystych, Usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej, Porady i doradztwo w zakresie stylu życia
do celów medycznych, Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych
z chorobami układu sercowo-naczyniowego, Usługi oceny medycznej świadczone dla pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia
leczenia i oceny jego efektywności, Doradztwo medyczne w zakresie
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wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników
do chodzenia i łóżek, Opieka pielęgniarska, Psychoterapia, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, Krwiodawstwo, Banki
krwi, 45 Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne].
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(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne,
do pobrania, Oprogramowanie edukacyjne, Edukacyjne aplikacje
mobilne, Środki edukacyjne do pobrania, Edukacyjne materiały
na zajęcia, do pobrania, Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje
do pobrania, Elektroniczne bazy danych, Karty kodowane, Zapisane
pliki danych, Platformy oprogramowania komputerowego, Systemy
przetwarzania danych, Sprzęt do przetwarzania danych, Sprzęt komputerowy, Symulatory medyczne [pomoce dydaktyczne], Oprogramowanie komputerowe związane z dziedziną medyczną, Oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej do edukacji medycznej,
Urządzenia i przyrządy naukowe, Urządzenia i przyrządy badawcze,
Przybory do przeprowadzania sekcji do celów naukowych lub badawczych, Laboratoryjne analizatory badawcze do pomiaru, testowania i analizy krwi i innych płynów ustrojowych, Elektroniczne nośniki danych, Magnetyczne nośniki programów, Optyczne nośniki
danych, Okulary optyczne, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui
do tabletów, 16 Publikacje drukowane, Publikacje edukacyjne, Publikacje promocyjne, Publikacje periodyczne drukowane, Periodyki,
Podręczniki edukacyjne, Drukowane materiały edukacyjne, Materiały
piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Prospekty, Drukowane ulotki
informacyjne, Broszury, Medyczne czasopisma fachowe, Książki edukacyjne, Podręczniki pomocnicze do nauki, Torby papierowe do użytku przy sterylizacji narzędzi medycznych, Nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], Karty indeksowe, Karty rejestracyjne, Karty informacyjne, Materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów),
Fotografie, Afisze, plakaty z papieru lub kartonu, Albumy upamiętniające wydarzenia, Indeksy dokumentów, Stojaki na dokumenty,
Okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], Reprodukcje graficzne, Dyplomy drukowane, Chorągiewki papierowe, Proporczyki z papieru,
35 Usługi reklamowe i promocyjne, Reklama promocyjna projektów
badawczych, Publikowanie materiałów reklamowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Przygotowywanie wystaw w celach
biznesowych, Zarządzanie szpitalami, Rozwój systemów zarządzania
szpitalami, Usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone
na rzecz szpitali, Usługi administracyjne w zakresie kierowania
na konsultacje do szpitala, Tworzenie komputerowych baz danych,
Skomputeryzowane zarządzanie bazami danych, Organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, Usługi doradcze
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w sektorze publicznym, Analizy i raporty statystyczne, Przetwarzanie danych, Zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, Fakturowanie
w zakresie usług medycznych, Skomputeryzowane zarządzanie dokumentacją i aktami medycznymi, Kompilacja danych statystycznych
dotyczących badań medycznych, Prowadzenie osobistych rejestrów
i akt historii medycznej, Usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, Księgowość i rachunkowość, Poszukiwania w zakresie patronatu, Administrowanie programami wymiany
kulturalnej i edukacyjnej, Kompilacja danych statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych, 36 Zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, Organizowanie finansowania wydatków medycznych, Usługi zarządzania finansowego dotyczące instytucji
medycznych, Organizowanie akcji zbierania funduszy w celu wspomagania badań i procedur medycznych na rzecz osób będących
w potrzebie, Oferowanie dotacji na projekty uświadamiające w dziedzinie ochrony środowiska i zdrowia, Zapewnianie finansowania dla
kształtujących się firm i firm rozpoczynających działalność, 41 Medyczne usługi edukacyjne, Usługi biblioteczne świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, Udzielanie informacji edukacyjnych online z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem
Internetu, Nauczanie i szkolenia, Usługi szkolnictwa wyższego, Publi-

kacja materiałów edukacyjnych, Wydawanie publikacji medycznych,
Publikacja prac naukowych, Publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, Organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, Udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania), Organizowanie warsztatów, Organizowanie konferencji,
Organizowanie wykładów, Organizowanie konkursów, Organizowanie zjazdów edukacyjnych, Szkolenia edukacyjne, Organizowanie
wystaw edukacyjnych, Informacja o edukacji, Usługi biblioteczne,
Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia
i sprawności fizycznej, Organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie zawodów
sportowych i imprez sportowych, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, 42 Dostarczanie informacji i wyników badań naukowych z bazy
danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, Usługi badawczo-rozwojowe, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie przeciwciał, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie immunologii, Usługi
badawczo-rozwojowe w dziedzinie bakteriologii, Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie cytologii, Usługi badawczo-rozwojowe
w dziedzinie immunohistologii, Usługi badawczo-rozwojowe związane ze szczepionkami, Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie farmaceutycznej i biotechnologicznej, Badania i analizy naukowe, Usługi świadczone przez laboratoria naukowe, Badania naukowe do celów
medycznych, Badania naukowe z zakresu biologii, Usługi w zakresie
projektowania naukowego, Projektowanie naukowe i technologiczne, Badania naukowe do celów medycznych w zakresie chorób nowotworowych, Badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej,
Projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, Analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, Badania biologiczne, badania
kliniczne i badania medyczne, Udostępnianie informacji naukowych
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, Udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, Laboratoria medyczne, Analizy biologiczne, Analiza biochemiczna, Badania naukowe w zakresie genetyki
i inżynierii genetycznej, Opracowywanie metod pomiarowych i testujących, Przygotowywanie próbek biologicznych do testów i analiz
w laboratoriach badawczych, Usługi w zakresie badań i testów
w dziedzinie bakteriologii i wirusologii, Badania biotechnologiczne,
Usługi w zakresie badań biomedycznych, Badania w dziedzinie terapii genowej, Usługi doradcze związane z badaniami w zakresie terapii
genowej, Tworzenie programów komputerowych, Udostępnianie informacji naukowych, Udostępnianie informacji w zakresie technologii naukowej, Udostępnianie online oprogramowania nie do pobrania, Doradztwo naukowe, Doradztwo w zakresie farmakologii,
Doradztwo w zakresie biochemii, Doradztwo w zakresie bakteriologii, Doradztwo w zakresie biologii, Doradztwo w dziedzinie badań
farmaceutycznych, Doradztwo związane z testami laboratoryjnymi,
Doradztwo w zakresie badań naukowych, Doradztwo w zakresie badań bakteriologicznych, Doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, 44 Poradnictwo medyczne, Pomoc medyczna, Ambulatoryjna opieka medyczna, Udzielanie informacji
medycznej, Prowadzenie placówek medycznych, Usługi obrazowania medycznego, Przeprowadzanie badań medycznych, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Opieka medyczna i zdrowotna,
Usługi udostępniania placówek medycznych, Zdalne monitorowanie
danych medycznych do diagnozowania medycznego i leczenia, Pomoc medyczna w nagłych wypadkach, Usługi medyczne w zakresie
pielęgniarstwa, Porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, Doradztwo medyczne w zakresie ciąży, Doradztwo medyczne w zakresie geriatrii, Doradztwo medyczne w zakresie dermatologii, Poradnictwo medyczne związane ze stresem, Usługi doradcze dotyczące
problemów medycznych, Usługi w zakresie analiz medycznych, Przygotowywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, Badania
genetyczne do celów medycznych, Badanie leków w celach medycznych, Badania rentgenowskie w celach medycznych, Usługi ultrasonograficzne dla celów medycznych, Usługi medyczne, mianowicie
zapłodnienie in vitro, Doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny,
Usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], Usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, Udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, Usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych, Usługi doradcze związane z usługami
medycznymi, Usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, Usługi charytatywne, mianowicie świadczenie usług medycznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycz-
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nych, Przeprowadzanie testów psychometrycznych do celów
medycznych, Przygotowywanie profilów psychologicznych do celów
medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, Usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, Obrazowanie optyczne do użytku
w diagnostyce medycznej, Badania DNA do celów medycznych [badania przesiewowe], Analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, Analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego,
Usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych,
Wypożyczanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia,
Wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, Badanie leków, alkoholu i DNA do celów medycznych, Usługi
w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, Usługi badań medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, Usługi opieki dziennej w klinikach medycznych nad
chorymi dziećmi, Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, Usługi medyczne związane
z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych,
Usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, Usługi medyczne związane z usuwaniem,
leczeniem i przetwarzaniem krwi pępowinowej, Usługi medyczne
związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem krwi ludzkiej,
Porady i doradztwo w zakresie stylu życia do celów medycznych,
Przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia
medycznego, Usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, Usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych związanych z chorobami układu
sercowo-naczyniowego, Usługi oceny medycznej świadczone dla
pacjentów rehabilitowanych w celu prowadzenia leczenia i oceny
jego efektywności, Doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek,
Opieka pielęgniarska, Psychoterapia, Udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, Krwiodawstwo, Banki krwi, 45 Licencjonowanie technologii, Licencjonowanie patentów, Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie praw autorskich [usługi
prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne].

(111) 352664
(220) 2021 10 20
(210) 535468
(151) 2022 04 08
(441) 2021 12 20
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)

(591) zielony, jasnozielony, czarny, biały, czerwony
(531) 02.01.01, 05.03.11, 28.05.99, 26.01.01, 26.01.14, 29.01.15
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Środki do higieny jamy ustnej, 5
Leki i wyroby medyczne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
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Preparaty farmaceutyczne na przeziębienia, Preparaty odżywcze
i witaminowe, Preparaty dietetyczne, suplementy diety, żywność
dietetyczna do celów leczniczych, Dodatki odżywcze, dodatki dietetyczne, Zioła lecznicze, Herbaty ziołowe do celów leczniczych,
Wyciągi roślinne i ziołowe do celów leczniczych, Nalewki do celów
leczniczych, Mieszanki ziołowe do celów leczniczych, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów,
Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne.

(111) 352665
(220) 2021 10 21
(210) 535510
(151) 2022 04 08
(441) 2021 12 20
(732)	SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Uniwersytet SWPS
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, Filmy, Audycje radiowe, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w dowolnej formie, Nośniki
mediów elektronicznych, Publikacje on-line, E-booki, Oprogramowanie komputerowe, 16 Druki, Afisze, Artykuły papiernicze, Albumy,
Broszury, Czasopisma, Fotografie, Indeksy, Skorowidze, Kalendarze,
Karty pocztowe, Katalogi, Książki, Mapy, Materiały dydaktyczne
i szkoleniowe, Papeterie, Periodyki, Plakaty, Podręczniki, Prospekty,
Publikacje, Wydawnictwa, Skrypty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 Usługi reklamowe, Merchandising, Usługi publikowania
i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi promocyjne,
Usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, Prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem internetu, Usługi
sprzedaży w sklepach stacjonarnych i księgarniach, Sprzedaż gadżetów, Usługi organizacji targów i wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowych, również za pośrednictwem sieci
internetowej, Tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i reklamowych, Rekrutacja personelu, Sondaże
opinii publicznej, Usługi doradcze w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą i tworzenia strategii rozwoju, Badanie rynku i opinii publicznej, 38 Usługi w zakresie zapewnienie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Udostępnianie serwisów on-line, 41 Usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury, Usługi
w zakresie nauczania, Prowadzenie szkół (w tym szkół wyższych),
Nauczanie i edukacja on-line (e-learning), Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie książek, Publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, Usługi szkoleniowe, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, występów,
seminariów, wydarzeń, Szkoły językowe, Usługi trenerskie, Usługi
organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych i centrów
badawczych, Usługi wydawnicze, 42 Analizy, badania, ekspertyzy
oraz usługi naukowe i techniczne w szczególności w zakresie nauk
humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz sztuki, Inne usługi badawczo-rozwojowe prowadzone
na uczelni wyższej, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, 44 Badania psychologiczne, Doradztwo
psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka psychologiczna, Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Badanie przeprowadzanie ocen i badań
psychologicznych, Psychoterapia, Usługi psychoterapeutyczne,
Usługi terapeutyczne, Opieka medyczna, Opieka zdrowotna, Pomoc
medyczna, 45 Analizy, badania i ekspertyzy prawne, Zarządzanie
prawami autorskimi i prawami z zakresu własności przemysłowej,
Doradztwo i licencjonowanie w zakresie własności intelektualnej,
Transfer technologii polegający na licencjonowaniu i zarządzaniu
własnością intelektualną.
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(111) 352666
(220) 2021 10 21
(210) 535511
(151) 2022 04 08
(441) 2021 12 20
(732)	SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SWPS
(510), (511) 9 Programy telewizyjne, Filmy, Audycje radiowe, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w dowolnej formie, Nośniki
mediów elektronicznych, Publikacje on-line, E-booki, Oprogramowanie komputerowe, 16 Druki, Afisze, Artykuły papiernicze, Albumy,
Broszury, Czasopisma, Fotografie, Indeksy, Skorowidze, Kalendarze,
Karty pocztowe, Katalogi, Książki, Mapy, Materiały dydaktyczne
i szkoleniowe, Papeterie, Periodyki, Plakaty, Podręczniki, Prospekty,
Publikacje, Wydawnictwa, Skrypty, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, 35 Usługi reklamowe, Merchandising, Usługi publikowania
i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Usługi promocyjne,
Usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, Prowadzenie sklepu w systemie on-line za pośrednictwem internetu, Usługi
sprzedaży w sklepach stacjonarnych i księgarniach, Sprzedaż gadżetów, Usługi organizacji targów i wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowych, również za pośrednictwem sieci
internetowej, Tworzenie i rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów promocyjnych i reklamowych, Rekrutacja personelu, Sondaże
opinii publicznej, Usługi doradcze w zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą i tworzenia strategii rozwoju, Badanie rynku i opinii publicznej, 38 Usługi w zakresie zapewnienie
dostępu do treści, stron internetowych i portali, Udostępnianie serwisów on-line, 41 Usługi w zakresie edukacji, nauki i kultury, Usługi
w zakresie nauczania, Prowadzenie szkół (w tym szkół wyższych),
Nauczanie i edukacja on-line (e-learning), Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Publikowanie książek, Publikacja elektroniczna
on-line książek i periodyków, Usługi szkoleniowe, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, występów,
seminariów, wydarzeń, Szkoły językowe, Usługi trenerskie, Usługi
organizowania i prowadzenia pracowni specjalistycznych i centrów
badawczych, Usługi wydawnicze, 42 Analizy, badania, ekspertyzy
oraz usługi naukowe i techniczne w szczególności w zakresie nauk
humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz sztuki, Inne usługi badawczo-rozwojowe prowadzone
na uczelni wyższej, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, 44 Badania psychologiczne, Doradztwo
psychologiczne, Konsultacje psychologiczne, Opieka psychologiczna, Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Badanie przeprowadzanie ocen i badań
psychologicznych, Psychoterapia, Usługi psychoterapeutyczne,
Usługi terapeutyczne, Opieka medyczna, Opieka zdrowotna, Pomoc
medyczna, 45 Analizy, badania i ekspertyzy prawne, Zarządzanie
prawami autorskimi i prawami z zakresu własności przemysłowej,
Doradztwo i licencjonowanie w zakresie własności intelektualnej,
Transfer technologii polegający na licencjonowaniu i zarządzaniu
własnością intelektualną.
(111) 352667
(220) 2021 10 21
(210) 535533
(151) 2022 04 08
(441) 2021 12 20
(732) OKRUCIŃSKI BARTOSZ GARDEN FACTORY, Nowogrodziec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Garden FACTORY
(540)

(591) zielony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 Poduszki-podkładki na krzesła, Poduszki na krzesła,
Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Poduszki, Łóżka, pościel, materace, poduszki.

(111) 352668
(220) 2021 10 22
(210) 535559
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) IBC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY I BIZNESU
(540)

(591) szary, złoty, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.07.19
(510), (511) 35 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakresie doradztwa zarządzania
personelem, usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi marketingowe, usługi agencji reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardowa, reklama
korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie w sprzedaży
hurtowej i detalicznej czasu reklamowego w radiu i telewizji, sprzedaż
usług reklamowych i usług w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych,
wynajem powierzchni reklamowych, agencje informacji handlowej,
oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego, analizy
kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania
rynku, badanie opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie
dokumentów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie
danych w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośredniczenie
w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów,
prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspomagających
sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla celów
promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, produkcja filmów reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych utworów
muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towary przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, Zarządzanie działalnością hoteli, moteli, pensjonatów, 36 Usługi agencji pośrednictwa
w handlu i wynajmu nieruchomości, usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, pozyskiwanie
środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, sprzedaż hurtowa
i detaliczna nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż
za pośrednictwem Internetu nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym, Crowdfunding, dzierżawa gospodarstw rolnych, 37 Usługi budowlane, Usługi renowacji i odbudowywania budynków, Budowa infrastruktury
drogowej, Uszczelnianie nawierzchni drogowej, Konserwacja dróg,
znakowanie poziome dróg, Rozbiórka i budowa domów oraz obiektów użyteczności publicznej, Budowa obiektów usługowo-handlowych, Usługi budowlane dotyczące infrastruktury technicznej, Usługi
w zakresie remontów budynków i nawierzchni dróg, Prace konserwa-
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cyjne dotyczące budynków i nawierzchni dróg, Prace wykończeniowe w zakresie usług budowlanych, Zabezpieczanie budynków przed
wilgocią, Zarządzenie projektami na miejscu inwestycji w zakresie
robót budowlanych, 38 Usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, Usługi w zapewniania dostępu do stron
w elektronicznej sieci informacyjnej, Usługi umożliwienia dostępu
do programów telewizyjnych oraz audycji radiowych na drodze cyfrowej, Agencje informacyjne, agencje prasowe, Umożliwianie dostępu
do przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, Obsługa telekonferencji, przesyłanie informacji, Poczta elektroniczna, Usługi
ogłoszeń elektronicznych, Usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, Usługi dostarczania
informacji on-line z komputerowych baz danych, Dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci
internetowej, Internetowe portale społecznościowe, usługi w zakresie udostępniania i wynajmu dostępu do Internetu osobom trzecim,
Transmisja podkastów, 41 Organizowanie i prowadzenie koncertów,
zjazdów, konferencji, kongresów, seminariów i sympozjów, organizowanie przyjęć, organizowanie imprez plenerowych, organizowanie
imprez okolicznościowych, organizowanie imprez integracyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie pokazów mody, informacja o wypoczynku, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne,
usługi konferansjerów, usługi impresariów, usługi animatorów, imprezy sportowe, paintball, organizowanie zawodów sportowych, usługi
związane z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu rozrywkowego, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie gier
strategicznych w pomieszczeniach halowych i w plenerze, informacja
o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych, obsługa pól golfowych, parki rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji,
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowanie książek, pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów oraz audycji radiowych i telewizyjnych, planowanie przebiegu
przyjęć, organizowanie i prowadzenie, sporządzanie napisów dla filmów w wersji oryginalnej, sporządzanie dubbingu dla filmów, studia
filmowe, studia nagrań, tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe,
Komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowanie czasopism i periodyków, Publikowanie czasopism i periodyków na online, Usługi muzeów (wystawy), usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi pokazów
filmowych, usługi artystów estradowych, usługi agencji dystrybucji
biletów, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie filmów online nie do pobrania, 42 Usługi w zakresie tworzenia, utrzymania stron internetowych osobom trzecim, Dostarczanie i opracowywanie
wyszukiwarek
internetowych,
Programowanie
komputerowe, Projektowanie oprogramowania, Projektowanie systemów komputerowych dotyczących edukacji i finansów, Konserwacja, wynajem, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
Aktualizacja, opracowanie, doradztwo, konserwacja, zwielokrotnianie, projektowanie, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Udostępnianie miejsca na serwerze, Analizy systemów komputerowych, Wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów,
Administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi, portalami
internetowymi o tematyce edukacyjnej i finansowej, Instalacje oprogramowania komputerowego, Aktualizacja oprogramowania komputerowego, prace badawczo-rozwojowe z dziedziny informatyki, architektury i planowania urbanistycznego, usługi architektoniczne
i planowania urbanistycznego, Usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, Usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków i renowacji zabytków, 43 Usługi dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, domów
wypoczynkowych, domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań
na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi
w hotelach przez biura podróży, wynajmowanie sal na konferencje
i posiedzenia, usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, usługi
związane z przygotowywaniem dań (żywności i napojów) na zamó-
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wienie oraz ich dostawa, 44 Salony kosmetyczne, salony piękności,
usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, salony odnowy biologicznej,
usługi manicure, wykonywanie makijażu, usługi masażu, inhalacje,
kreowanie wizerunku po przez zabiegi kosmetyczne, stylizacja sylwetki po przez zabiegi kosmetyczne, Domowa opieka pielęgniarska,
doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, opieka paliatywna,
opieka pielęgniarska, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna,
porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, projektowanie krajobrazów, sanatoria, terapia z udziałem zwierząt (zooterapia), usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medyczne,
45 Usługi prawne, Przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych, Badania prawne, Konsultacje prawne, Usługi świadczone przez wykwalifikowanych prawników w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, Zarządzanie prawami autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej, organizowanie spotkań politycznych.

(111) 352669
(220) 2021 10 22
(210) 535566
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732)	GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBABEAR
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24
(510), (511) 29 Mięso, Mięso świeże i mrożone w tuszach dzielonych
na części, Mięso wołowe, cielęce baranie, jagnięce, drobiowe i królicze, Wyroby mięsne typu kebab: kebab drobiowy, kebab z wołowiny, kebab z cielęciny, kebab z mięsa mielonego, Wyroby mięsne
smażone, pieczone, grillowane, Dania gotowe na bazie mięsa, Wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, Wyroby wędliniarskie na bazie mięsa cielęcego, drobiowego, wieprzowego i wołowego: bekony, boczki, kiełbasy, parówki, pieczenie, salami, salcesony, szynki,
wędzonki, wyroby blokowe, Wyroby okazjonalne: zestawy mięsne
na grilla, zestawy wędlin układanych, Pasty, nadzienia i przekąski
mięsne, Gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, Zapiekanki
[żywność], 30 Tortilla, Wrap, wrap zwijany, Kanapka, Lasagne, Pizza,
Spaghetti, Burrito, Quesadillas, Chile con carne, Fajitas, Gotowe dania kuchni polskiej na bazie produktów zbożowych i mąki, makarony,
zapiekanki, paszteciki, produkty zbożowe, pierogi, pierogi z serem,
pierogi z owocami, pierogi z serem i owocami, pierogi z mięsem,
pierogi z mięsem i grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi
ruskie, naleśniki z serem, naleśniki z owocami, pyzy drożdżowe, pyzy
ziemniaczane, pyzy ziemniaczane z mięsem, knedle, kluski, kluski leniwe, kluski śląskie, kopytka, kasze, Wyroby piekarnicze i cukiernicze,
Słodycze, Lody spożywcze, Wyroby kulinarne na bazie mąki takie jak:
pierożki azjatyckie, pierożki tajskie, 35 Usługi agencji importowo-eksportowej, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/
lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: mięso, wyroby mięsne, dania gotowe na bazie mięsa, wędliny, Usługi marketingowe, Usługi reklamowe i promocyjne,
Dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
Organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 39 Dostawa posiłków i dań pod
wskazany adres, 43 Usługi gastronomiczne, Prowadzenie punktu
małej gastronomii, Restauracja fast food, Prowadzenie barów, barów
szybkiej obsługi, snack-barów, barów sałatkowych, barów samoobsługowych, Prowadzenie punktu małej gastronomii specjalizującej się w przygotowaniu kebabu, Przygotowywanie posiłków i dań
na zamówienie, Organizowanie i obsługa bankietów, przyjęć i imprez okolicznościowych w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje,
Wynajmowanie sal na posiedzenia, narady, Catering.
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(111) 352670
(220) 2021 10 25
(210) 535639
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) KOMISARCZYK ANNA ZDROWE NAWYKI, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RUSZ BIODRĘ
(510), (511) 9 E-booki, Książki audio, Książki dźwiękowe, Książki elektroniczne do pobrania, Książki zapisane na płytach, 16 Książki, Książki edukacyjne, Książki informacyjne, 28 Artykuły i sprzęt sportowy,
Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Artykuły gimnastyczne, Artykuły
gimnastyczne i sportowe, Artykuły sportowe, 41 Usługi pisania blogów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja, rozrywka
i sport, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi
wynajmu związane ze sprzętem i obiektami dla edukacji, rozrywki,
sportu i kultury, Informacja o rekreacji, Informacja o wypoczynku,
Nauczanie i szkolenia, Nauczanie indywidualne, Obozy rekreacyjne,
Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, Organizowanie imprez rekreacyjnych,
Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie turniejów rekreacyjnych, Organizowanie zajęć
rekreacyjnych, Sport i fitness, Udostępnianie sprzętu rekreacyjnego,
Udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, Usługi informacyjne
dotyczące rekreacji, Usługi rekreacyjne, Usługi w zakresie e-sportu,
Usługi w zakresie rekreacji, Zapewnianie imprez rekreacyjnych, Zapewnianie zajęć rekreacyjnych, Zajęcia sportowe i kulturalne.

Organizacja pokazów, wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, 41 Prowadzenie działalności edukacyjnej, 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) 352671
(220) 2021 10 27
(210) 535763
(151) 2022 04 22
(441) 2022 01 03
(732) FUNDACJA KATALYST EDUCATION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mapa Karier
(540)

(111) 352672
(220) 2021 10 27
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732)	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) allegro
(540)

(591) biały, granatowy, fioletowy, żółty, pomarańczowy, zielony,
czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.15.15, 02.01.23, 25.07.08
(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: 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,

(210) 535776

(591) zielony, brązowy, pomarańczowy, szary, srebrny
(531) 07.15.05, 07.15.22, 27.05.01, 29.01.15, 05.03.04, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.16, 05.03.19, 19.03.04
(510), (511) 6 Skrzynki na listy oraz paczki metalowe, Pojemniki metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania i odbioru przesyłek listowych, paczek oraz towarów, Kontenery metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania i odbioru przesyłek listowych
i paczek oraz towarów, 7 Urządzenia automatyczne zawierające
skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sortowania oraz wydawania i nadawania paczek, przesyłek i towarów oraz części do tych
urządzeń.
(111) 352673
(220) 2021 10 27
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) CELMER TOMASZ, Mysłakowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYCHODNIA RODZINNA CITO-MED
(540)

(591) czarny, czerwony, zielony
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.13

(210) 535832
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(510), (511) 44 Przychodnia lekarska, ogólne usługi medyczne, usługi
specjalistyczne: okulistyczne, chirurgiczne, ortopedia, stomatologiczne, ortodontyczne, lecznictwo i pomoc medyczna, diagnostyka,
analizy medyczne, gabinety zabiegowe.

(111) 352674
(220) 2019 06 10
(210) 499982
(151) 2022 04 11
(441) 2019 09 23
(732)	EURO-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZUMA Kids
(540)

(591) szary, ciemnoczerwony
(531) 29.01.12, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.03,
26.03.01, 26.03.06
(510), (511) 12 wózki, wózki dziecięce i ich części oraz akcesoria, wózki
ręczne, składane wózki dziecięce, pokrowce na wózki dziecięce, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych spacerowych, wózki
dziecięce wyposażone w nosidełka, wózki-wagoniki do przewożenia
dzieci, wózki wielofunkcyjne, krzesła transportowe, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz z nosidełkami dziecięcymi, foteliki dla dzieci do pojazdów ich części oraz akcesoria, samochodowe
foteliki dziecięce, przyczepki do przewożenia dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, uprzęże do wózków dziecięcych, gumowe zderzaki wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych, przykrycia
do wózków dziecięcych, kosze do wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych, urządzenia bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń
w pojazdach, organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane
do użytku w samochodach, pojemniki na drobiazgi do siedzeń samochodowych, torby przystosowane do wózków spacerowych, torby
przystosowane do spacerówek, moskitiery do wózków spacerowych,
lusterko do pojazdów, ochronne osłony termiczne do pojazdów, osłony i daszki przeciwsłoneczne do samochodów osobowych, pokrowce na siedzenia samochodów, dopasowane pokrowce na siedzenia
do użytku w samochodach, uchwyty na kubek do stosowania w pojazdach, uchwyty do toreb plastikowych przystosowane do użytku
w pojazdach, 20 meble dziecięce i ich części, siedzenia dla dzieci, krzesełka dla niemowląt, wysokie krzesła dla dzieci, łóżka, łóżka dziecięce,
łóżka składane dla dzieci, kosze do noszenia dzieci, leżaki, leżaczki
dziecięce typu bujaki, siedziska samochodowe dla dzieci, podstawki
dla dzieci do samochodów, łóżka składane dla dzieci, maty do kojców
dziecięcych, poduszki do podpierania do użycia w siedzeniach dla
dzieci, zagłówki dla niemowląt, poduszki do karmienia niemowląt,
stoły, stoliki, stoliki do przewijania niemowląt, stoliki składane, rolety termoizolacyjne, rolety zaciemniające [wewnętrzne], 35 reklama
i marketing, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, usługi handlu hurtowego, wysyłkowego i detalicznego, w szczególności gromadzenie różnych towarów,
w celu umożliwienia klientom wygodnego oglądania i nabywania
tych towarów, prezentacji tych towarów i ich reklamy, w szczególności w Internecie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty, poprzez rozdawanie próbek towarów w miejscach prywatnych lub publicznych,
poprzez rozdawanie materiałów reklamowych i poprzez marketing
bezpośredni w zakresie towarów, takich jak: wózki, wózki dziecięce
i ich części oraz akcesoria, wózki ręczne, składane wózki dziecięce, pokrowce na wózki dziecięce, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych, budki do wózków
dziecięcych spacerowych, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka,
wózki-wagoniki do przewożenia dzieci, wózki wielofunkcyjne, krzesła transportowe, pasy bezpieczeństwa do pojazdów, do użytku wraz
z nosidełkami dziecięcymi, foteliki dla dzieci do pojazdów ich części
oraz akcesoria, samochodowe foteliki dziecięce, przyczepki do przewożenia dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci, uprzęże do wózków dziecięcych, gumowe zderzaki wózków dziecięcych, osłony
do wózków dziecięcych, przykrycia do wózków dziecięcych, kosze
do wózków dziecięcych, budki do wózków dziecięcych, urządzenia
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bezpieczeństwa dla dzieci do siedzeń w pojazdach, organizery do tyłów siedzeń specjalnie przystosowane do użytku w samochodach,
pojemniki na drobiazgi do siedzeń samochodowych, torby przystosowane do wózków spacerowych, torby przystosowane do spacerówek,
moskitiery do wózków spacerowych, lusterko do pojazdów, ochronne osłony termiczne do pojazdów, osłony i daszki przeciwsłoneczne
do samochodów osobowych, pokrowce na siedzenia samochodów,
dopasowane pokrowce na siedzenia do użytku w samochodach,
uchwyty na kubek do stosowania w pojazdach, uchwyty do toreb
plastikowych przystosowane do użytku w pojazdach, meble dziecięce i ich części, siedzenia dla dzieci, krzesełka dla niemowląt, wysokie
krzesła dla dzieci, łóżka, łóżka dziecięce, łóżka składane dla dzieci, kosze do noszenia dzieci, leżaki, leżaczki dziecięce typu bujaki, siedziska
samochodowe dla dzieci, podstawki dla dzieci do samochodów, łóżka
składane dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, poduszki do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, zagłówki dla niemowląt,
poduszki do karmienia niemowląt, stoły, stoliki, stoliki do przewijania
niemowląt, stoliki składane, rolety termoizolacyjne, wewnętrzne rolety zaciemniające.

(111) 352675
(220) 2019 05 27
(151) 2022 04 08
(441) 2019 08 19
(732) INTERSERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIOEXPO
(540)

(210) 500306

(591) czerwony, zielony, pomarańczowy, żółty, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.02, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 16 afisze, albumy, broszury, czasopisma, druki, fotografie,
gazety, grafiki, kalendarze, książki, katalogi, notesy, plakaty, periodyki,
prospekty, galanteria papiernicza, 35 organizowanie i obsługa imprez
targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych,
administrowanie-zarządzanie pokazami, wystawami, targami w celach handlowych i reklamowych, aukcje, pośrednictwo handlowe,
usługi marketingowe, usługi reklamowe, usługi dystrybucji materiałów reklamowych publikowanie, wynajem powierzchni na cele reklamowe, wynajem powierzchni wystawienniczych, dekoracja stoisk wystawienniczych, prezentacja towarów i usług, informacja handlowa,
pokazy, wystawy, reklama radiowa, telewizyjna, prasowa, filmowa,
plakatowa, 41 usługi organizowania i obsługi-seminariów, konferencji, szkoleń, konkursów, sympozjów, publikowanie tekstów, organizacji wystaw edukacyjnych, koncertów, pokazów, spotkań, rozrywka,
wypożyczanie filmów, książek, nagrań, materiałów informacyjnych.
(111) 352676
(220) 2020 09 14
(210) 518259
(151) 2021 04 23
(441) 2020 11 30
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AMBER BROWARNY
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe.
(111) 352677
(220) 2020 11 09
(210) 520669
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) McDonald’s Corporation, Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540) McPLANT
(510), (511) 30 kanapki na bazie roślin, kanapki śniadaniowe na bazie
roślin, wrapy na bazie roślin i substytutów mięsa.
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(111) 352678
(220) 2020 11 09
(210) 520671
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) McDonald’s Corporation, Chicago (US)
(540) (znak słowny)
(540) McPLANT
(510), (511) 29 roślinne substytuty mięsa, nuggetsy na bazie roślin,
pierogi na bazie roślin, burgery na bazie roślin.
(111) 352679
(220) 2021 02 18
(210) 524791
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) VICAR MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SENSE CARDIO Focus. Health. Power.
(540)

w zakresie planowania diety odchudzającej, Doradztwo w zakresie
dietetyki i odżywiania, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
Udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania,
Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi
doradztwa dietetycznego [medyczne].

(111) 352680
(220) 2021 02 24
(210) 525160
(151) 2022 04 26
(441) 2022 01 03
(732)	Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.,
Pekin (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ran Tea
(540)

(531) 05.03.11, 05.03.14, 27.05.01
(510), (511) 30 Herbata, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie rumianku, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty.
(591) czerwony, biały
(531) 02.01.08, 02.01.23, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, Promowanie
zawodów i wydarzeń sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Zarządzanie i doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, Zarządzanie działalnością handlową, Promowanie wydarzeń
specjalnych, 41 Usługi związane ze sportem i kulturą, Usługi edukacyjne związane z jogą, Trening medytacji, Trening jogi, Nauczanie, Nauczanie i szkolenia, Nauczanie, trening i instruktaż sportowy, Nauka
pilatesu, Trening osobisty, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej,
Prowadzenie kursów internetowych w zakresie diet, Zapewnianie
kursów edukacyjnych związanych z dietą, Szkolenie w zakresie diety
[nie medyczne], Sport i fitness, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu,
Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi szkoleniowe związane
ze sprawnością fizyczną [fitness], Usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń
fizycznych [fitness], Usługi doradcze w zakresie ćwiczeń fizycznych
[fitness], Udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu,
Usługi klubów zdrowia i klubów sprawności fizycznej [fitness klub],
Usługi w zakresie treningu fizycznego, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, Usługi
treningowe w zakresie aerobiku, Udostępnianie obiektów i sprzętu
treningowego, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję,
Usługi siłowni związane z treningiem siłowym, Udostępnianie informacji dotyczących treningu fitness za pomocą portalu on-line,
Udzielanie informacji związanych z treningiem fizycznym za pośrednictwem strony internetowej on-line, Obiekty i sprzęt do aerobiku
i tańca, Edukacja sportowa, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie imprez sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, Organizacja imprez i konkursów
sportowych, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, Usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, Usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych, Usługi trenerów osobistych, 44 Usługi dietetyków, Masaż,
Masaż sportowy, Informacje dotyczące masażu, Opieka zdrowotna
w zakresie masaży terapeutycznych, Rehabilitacja fizyczna, Terapia
zajęciowa i rehabilitacja, Fizjoterapia, Usługi fizjoterapii, Usługi elektroterapii dla fizjoterapii, Pilates terapeutyczny, Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, Zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, Udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Planowanie i nadzorowanie
diety, Usługi świadczone przez dietetyków, Planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, Usługi doradcze związane z dietą, Usługi

(111) 352681
(220) 2021 12 15
(210) 537793
(151) 2022 05 20
(441) 2022 01 24
(732)	AZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Królikowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ineox
(540)

(591) ciemnoczerwony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Odkurzacze, Odkurzacze elektryczne, Odkurzacze domowe, Elektryczne mopy parowe, Urządzenia do pakowania [maszyny], Domowe elektryczne blendery, Blendery elektryczne do celów
domowych, Noże elektryczne, Kompresory zrobotyzowane, Kondensatory powietrzne [kompresory], Rozruszniki, Pneumatyczne
wkrętaki do nakrętek, Zasilacze elektryczne [generatory], Elektryczne maszyny do polerowania podłóg, Elektryczne maszyny domowe
do odkurzania, Elektryczne odkurzacze do dywanów, Elektryczne
urządzenia do czyszczenia i polerowania, Elektryczne urządzenia
do mycia okien, Froterki elektryczne, Maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny elektryczne do czyszczenia
dywanów, Maszyny wirujące, Maszyny zmiatające, Pralki, Prasownice
i maglownice, Roboty sprzątające, Urządzenia do czyszczenia parą,
Urządzenia myjące, 8 Golarki z wibrującym ostrzem, Elektryczne trymery do włosów, Trymery do wąsów i brody, Maszynki do strzyżenia włosów, Przybory do obcinania i usuwania włosów, Noże, Noże
stołowe, Noże kuchenne, Golarki elektryczne do usuwania kłaczków
z tkanin [przyrządy ręczne], Śrubokręty, Sztućce, noże kuchenne
i przyrządy do cięcia do użytku kuchennego, 9 Programatory czasowe, Liczniki prądu elektrycznego, Liczniki energii elektrycznej, Liczniki, Liczniki [elektryczność], Elektryczne listwy zaciskowe, Listwy
przeciwprzepięciowe, Listwy zasilające z gniazdami przenośnymi,
Wagi kuchenne, Wagi elektryczne, Wagi łazienkowe, 11 Bezprzewodowe czajniki elektryczne, Czajniki elektryczne, Składane czajniki
elektryczne, Tostery, Elektryczne tostery, Elektryczne opiekacze,
Opiekacze do kanapek, Elektryczne opiekacze do kanapek typu panini, Suszarki do włosów, Parowniki do odzieży, Suszarki do ubrań, 21
Mopy obrotowe, Mopy, Szczoteczki do zębów elektryczne, Uchwyty
na szczoteczki do zębów, Stojaki na szczoteczki do zębów, Futerały na szczoteczki do zębów, Kosze na śmieci, Dozowniki do mydła
w płynie, lrygatory stosowane do przyzębi [elektryczne] do użytku
osobistego, lrygatory do jamy ustnej, inne niż stosowane w dentystyce, Dzbanki, Miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], Golarki do ubrań na baterie, Suszarki do ubrań, Zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, Naczynia.
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(111) 352682
(220) 2021 12 28
(210) 538186
(151) 2022 05 10
(441) 2022 01 24
(732) DOUBLE ESPRESSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Expanding Booster by Double Espresso
(510), (511) 9 Oprogramowanie do wtyczek [plug-in], Oprogramowanie, Oprogramowanie medialne, Oprogramowanie komputerowe,
Oprogramowanie użytkowe, Oprogramowanie komputerowe [programy], Komputerowe oprogramowanie użytkowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie do telefonów komórkowych, Oprogramowanie do rozwoju
mediów, Oprogramowanie komputerowe do reklamy, Oprogramowanie do mediów i publikowania, Oprogramowanie użytkowe do urządzeń komórkowych, Oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania],
Oprogramowanie komputerowe do pobrania z Internetu, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Oprogramowanie do aplikacji i serwerów internetowych, Oprogramowanie komputerowe
dostosowane do używania w obsłudze komputera, Oprogramowanie
komputerowe do użytku w podręcznych przenośnych elektronicznych
urządzeniach cyfrowych oraz innych użytkowych urządzeniach elektronicznych, 35 Reklama, Reklama online poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama online za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama za pośrednictwem
mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, Usługi reklamowe,
w tym reklama on-line w sieci komputerowej.
(111) 352683
(220) 2022 01 13
(210) 538674
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732)	AWMET WOLNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Chrzanów Duży (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) awmet
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
26.11.01, 26.11.09
(510), (511) 6 Belki metalowe, belki stropowe metalowe, bramy metalowe, drobnica żelazna, futryny do drzwi metalowe, kątowniki stalowe,
kolki do ścian metalowe, kołki metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe stosowane w budownictwie, konstrukcje stalowe
stosowane w budownictwie, kotwy łączące, kotwy metalowe, liny metalowe, liny stalowe, łańcuchy metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe, napinacze
drutu metalowe-zaciski naprężające, nity metalowe, okucia metalowe,
okucia stosowane w budownictwie metalowe, płyty kotwiące, śruby
metalowe, metalowe słupy ogrodzeniowe, metalowe panele ogrodzeniowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, metalowe złącza
rurowe, złącza kompensacyjne metalowe, metalowe osłonki na złącza
kabli, zamocowania rur [obejmy do-] metalowe, metalowe obejmy,
złącza, łączniki, uchwyty, śruby, podkładki, klamry zaciski, zaślepki, zawiasy do mocowania elementów ogrodzeniowych, zawiasy metalowe,
metalowe zawiasy podłogowe, zawiasy metalowe do przytwierdzania
kabli elektrycznych, zawiasy do drzwi i okien (metalowe-), zawiasy metalowe do przytwierdzania rur, klamry metalowe, osprzęt do rur [złączki]
metalowy, metalowe wkręty dociskowe, metalowe wkręty do drewna,
łańcuchy metalowe, pręty z metalu, metalowe pręty gwintowane, nity
metalowe, pierścienie metalowe, metalowe pierścienie gwintowane,
Metalowe akcesoria do montażu fotowoltaiki: haki, złącza, łączniki, kątowniki, kształtowniki, uchwyty, wtyki przewodów zasilających, wkręty,
podkładki, śruby, nasadki, zestawy montażowe, 8 Frezy jako narzędzia,
gwintownice jako narzędzia, gwintowniki jako narzędzia, pilniki jako
narzędzia, punktaki jako narzędzia, szmergiel-tarcze ścierne szlifierskie,
wiertła jako narzędzi, 20 Śruby niemetalowe, śruby kotwowe (niemetalowe), samogwintujące śruby niemetalowe, niemetalowe nasadki
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na śruby, niemetalowe śruby mocujące, śruby dociskowe (niemetalowe),
śruby blokujące (niemetalowe), niemetalowe elementy złączne, nakrętki niemetalowe, złącza do palików wykonane z materiałów niemetalowych, kołki niemetalowe, kołki sprężynujące z tworzyw sztucznych,
kołki rozporowe z tworzyw sztucznych, okucia zapadek (niemetalowe),
okucia do drzwi (niemetalowe), wkręty szynowe (niemetalowe), śruby
niemetalowe, wkręty samowiertne z materiałów niemetalowych, zawiasy sprężynowe niemetalowe, zawiasy do bram z materiałów niemetalowych, zawiasy z elementem mocującym z materiałów niemetalowych,
niemetalowe klamry do rur, niemetalowe klamry do kabli, pręty gwintowane (niemetalowe), nity (niemetalowe), nity gwintowane z tworzyw
sztucznych, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym usługi
sprzedaży za pomocą sklepu internetowego i usługi sprzedaży wysyłkowej następujących towarów: belki metalowe, belki stropowe metalowe,
bramy metalowe, drobnica żelazna, futryny do drzwi metalowe, kątowniki stalowe, kołki do ścian metalowe, kołki metalowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe stosowane w budownictwie, konstrukcje
stalowe stosowane w budownictwie, kotwy łączące, kotwy metalowe,
liny metalowe, liny stalowe, łańcuchy metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe,
napinacze drutu metalowe-zaciski naprężające, nity metalowe, okucia
metalowe, okucia stosowane w budownictwie metalowe, płyty kotwiące, śruby metalowe, metalowe słupy ogrodzeniowe, metalowe panele
ogrodzeniowe, pręty [słupki] ogrodzeniowe metalowe, metalowe złącza
rurowe, złącza kompensacyjne metalowe, metalowe osłonki na złącza
kabli, zamocowania rur [obejmy do-] metalowe, metalowe obejmy, złącza, łączniki, uchwyty, śruby, podkładki, klamry zaciski, zaślepki, zawiasy
do mocowania elementów ogrodzeniowych, zawiasy metalowe, metalowe zawiasy podłogowe, zawiasy metalowe do przytwierdzania kabli
elektrycznych, zawiasy do drzwi i okien (metalowe-), zawiasy metalowe
do przytwierdzania rur, klamry metalowe, osprzęt do rur [złączki] metalowy, metalowe wkręty dociskowe, metalowe wkręty do drewna, łańcuchy metalowe, pręty z metalu, metalowe pręty gwintowane, nity metalowe, pierścienie metalowe, metalowe pierścienie gwintowane, frezy
jako narzędzia, gwintownice jako narzędzia, gwintowniki jako narzędzia,
pilniki jako narzędzia, punktaki jako narzędzia, szmergiel-tarcze ścierne
szlifierskie, wiertła jako narzędzi, śruby niemetalowe, śruby kotwowe
(niemetalowe), samogwintujące śruby niemetalowe, niemetalowe nasadki na śruby, niemetalowe śruby mocujące, śruby dociskowe (niemetalowe), śruby blokujące (niemetalowe), niemetalowe elementy złączne,
nakrętki niemetalowe, złącza do palików wykonane z materiałów niemetalowych, kolki niemetalowe, kolki sprężynujące z tworzyw sztucznych,
kolki rozporowe z tworzyw sztucznych, okucia zapadek (niemetalowe),
okucia do drzwi (niemetalowe), wkręty szynowe (niemetalowe), śruby
niemetalowe, wkręty samowiertne z materiałów niemetalowych, zawiasy sprężynowe niemetalowe, zawiasy do bram z materiałów niemetalowych, zawiasy z elementem mocującym z materiałów niemetalowych,
niemetalowe klamry do rur, niemetalowe klamry do kabli, pręty gwintowane (niemetalowe), nity (niemetalowe), nity gwintowane z tworzyw
sztucznych, ogrodzenia niemetalowe, szyny na ogrodzenia (niemetalowe), ogrodzenia z siatki plecionej (niemetalowe), ogrodzenia z tworzyw
sztucznych, ogrodzenia (płoty) graniczne z materiałów niemetalowych,
słupy z tworzyw sztucznych, elementy konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych, przewody z tworzyw sztucznych do odwadniania i nawadniania, ograniczające
paliki z tworzyw sztucznych, belki niemetalowe, niemetalowe futryny
do drzwi, metalowe akcesoria do montażu fotowoltaiki: haki, złącza,
łączniki, kątowniki, kształtowniki, uchwyty, wtyki przewodów zasilających, wkręty, podkładki, śruby, nasadki, zestawy montażowe.

(111) 352684
(220) 2021 03 08
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) RZOŃCA ANNA, Wiąskie Piaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZAWIJAWA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 525732
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(111) 352685
(220) 2021 04 12
(210) 527535
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732) WEBMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WEBMETRIC
(510), (511) 35 Zarządzanie przetwarzaniem danych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Wprowadzanie i przetwarzanie danych,
Usługi doradcze związane z przetwarzaniem danych, Przetwarzanie
danych, Optymalizacja stron internetowych, Doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, Usługi doradztwa biznesowego, Doradztwo
biznesowe, Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, Marketing internetowy, Usługi reklamowe i marketingowe online, Usługi
reklamowe i marketingowe, Usługi marketingowe, Usługi w zakresie
przeprowadzania badań rynkowych dotyczących nawyków związanych z korzystaniem z Internetu, Usługi w zakresie gromadzenia
danych z badań rynku, Badania w dziedzinie strategii marketingowych, Skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, Usługi badań i analiz rynkowych, Skomputeryzowane badania rynkowe,
Badania biznesowe, Badania konsumenckie, Prowadzenie badań
marketingowych, Badania rynkowe, Badania rynku i badania marketingowe, Analizy badań rynkowych, 42 Projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, Usługi analizy technologicznej,
Tworzenie stron internetowych dla innych, Programowanie spersonalizowanych stron internetowych, Hosting spersonalizowanych
stron internetowych, Usługi utrzymywania stron internetowych,
Tworzenie stron internetowych, Hosting stron internetowych, Usługi
doradztwa informatycznego.
(111) 352686
(220) 2021 04 13
(210) 527592
(151) 2022 02 28
(441) 2021 05 31
(732)	ETISOFT SMART SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) IntraFleet
(510), (511) 9 Utrwalone na nośnikach informacje i dane, urządzenia
technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, 42 usługi projektowania oprogramowania komputerowego,
hosting, oprogramowanie jako usługa, usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów komputerowych.
(111) 352687
(220) 2021 04 20
(151) 2021 11 23
(441) 2021 08 09
(732) MIKULSKI DARIUSZ KARCZMA CICHY KĄCIK,
Krynica-Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARCZMA 1936 Cichy Kącik
(540)

(210) 527909

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 41 Planowanie przyjęć [rozrywka], udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, usługi rozrywkowe, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
restauracyjne, usługi barowe.
(111) 352688
(220) 2021 05 13
(151) 2022 04 22
(441) 2021 12 27
(732) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKTYWNE MIASTA

(210) 528821

(540)

(591) zielony
(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe, Aplikacje komputerowe
do pobrania, Aplikacje na urządzenia przenośne (aplikacje mobilne),
Aplikacje do pobrania, Programy komputerowe, Publikacje elektroniczne do pobrania, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama zewnętrzna, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji o działalności sportowej i zawodach sportowych za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej,
38 Agencje informacyjne, Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Elektroniczna transmisja danych, wiadomości
i informacji, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Mobilne usługi
medialne w postaci elektronicznej transmisji treści sportowych i rozrywkowych, Telekomunikacja informacyjna, Strony internetowe, Telematyczne wysyłanie informacji, Użytkowanie systemów łączności
elektronicznej, 41 Rozrywka, Informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie konkursów, organizowanie loterii, Działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach sportowych,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie widowisk, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych.
(111) 352689
(220) 2021 05 13
(151) 2022 04 22
(441) 2021 12 27
(732) MIASTO BYDGOSZCZ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AKTYWNE MIASTA
(540)

(210) 528822

(591) biały, zielony
(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe, Aplikacje komputerowe
do pobrania, Aplikacje na urządzenia przenośne (aplikacje mobilne),
Aplikacje do pobrania, Programy komputerowe, Publikacje elektroniczne do pobrania, 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama zewnętrzna, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji o działalności sportowej i zawodach sportowych za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej,
38 Agencje informacyjne, Przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, Elektroniczna transmisja danych, wiadomości
i informacji, Interaktywne usługi telekomunikacyjne, Mobilne usługi
medialne w postaci elektronicznej transmisji treści sportowych i rozrywkowych, Telekomunikacja informacyjna, Strony internetowe, Telematyczne wysyłanie informacji, Użytkowanie systemów łączności
elektronicznej, 41 Rozrywka, Informacja o imprezach rozrywkowych,
organizowanie konkursów, organizowanie loterii, Działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych, informacja o rekreacji, informacja o imprezach sportowych,
Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie widowisk, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach
sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych.
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(111) 352690
(220) 2021 06 02
(210) 529817
(151) 2022 03 31
(441) 2021 11 22
(732) KOZIOŁ ŁUKASZ ZE SMAKIEM U KOZIOŁKA, Pszczyna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NATURALNIE ZAKRĘCENI GELATO NOBILE NATURALMENTE
FRULLATI
(540)

(591) jasnoróżowy, ciemnoróżowy, jasnoniebieski, niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.15
(510), (511) 30 Lody, Lód naturalny lub sztuczny, Lizaki lodowe, Środki
wiążące do lodów spożywczych, Czekolada, Gofry, Sosy owocowe, Jogurt mrożony, Sorbety (lody), Kawa, Naleśniki, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje czekoladowe z mlekiem, Proszki do sporządzania lodów.
(111) 352691
(220) 2021 06 17
(210) 530339
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) polsat 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
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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 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 zakre-
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sie 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 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 udostęp-

nianych 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 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, Testo-
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wanie 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) 352692
(220) 2021 06 23
(210) 530660
(151) 2022 04 22
(441) 2021 12 27
(732) INCONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CIPEXEN
(510), (511) 5 Preparaty do niszczenia szkodników, Środki do tępienia
szkodników, Środki owadobójcze, Środki do zwalczania i odstraszania owadów, Środki do tępienia much, Środki odstraszające komary,
Kadzidełka do odstraszania komarów, Środki do odstraszania kleszczy, Środki do tępienia kleszczy, Preparaty i artykuły do tępienia
szkodników, Preparaty do zwalczania insektów, Preparaty do odstraszania i zwalczania robactwa, Fungicydy, herbicydy, insektycydy.
(111) 352693
(220) 2021 08 12
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) ME GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Don`t worry, Mom!
(540)

(591) brązowy, żółty, niebieski, biały, czarny, szary
(531) 02.05.08, 21.03.19, 27.05.01, 29.01.15

(210) 532611
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(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, Wyroby perfumeryjne, Perfumy, Olejki eteryczne, Olejki perfumeryjne, Oliwki nawilżające dla
dzieci, Preparaty do mycia, Preparaty do higieny intymnej, Kosmetyki do opalania, Dezodoranty do użytku osobistego, Odświeżacze
do ust w aerozolu, Preparaty do golenia, Kremy do golenia, Płyny
po goleniu, Sole do kąpieli inne niż lecznicze, Kosmetyki dla dzieci
i młodzieży, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Wody kolońskie, Kremy kosmetyczne, Kremy do rąk, Mleczka i balsamy do ciała, Maseczki, Lotony kosmetyczne, Pasty do zębów, Proszki i płyny do zębów,
Lakiery do paznokci, Toniki, Żele, Odżywki, Preparaty do kąpieli, Sole
wspomagające wyszczuplanie, Maski do zabiegów kosmetycznych,
Kremy do pillingu, Preparaty do makijażu, Preparaty kosmetyczne
wyszczuplające, Preparaty do pielęgnacji skóry, Pomadki, Szminki,
Szampony, Preparaty do pielęgnacji włosów, Odżywki do włosów,
Maski do włosów, Farby do włosów, Preparaty do kręcenia włosów,
Lakiery do włosów, Cienie, Pudry, Fluidy do makijażu, Błyszczyki, Maskary, Tusze do rzęs, Zmywacze do paznokci, Płyny i proszki
do prania, Płyny do płukania, Płyny do mycia naczyń, Płyny do mycia
szyb, Kosmetyki samochodowe, Płyny do mycia powierzchni, Płyny
do czyszczenia płytek ceramicznych, Płyny do nabłyszczania płytek
ceramicznych, Płyny do czyszczenia kamienia naturalnego, Płyny
do nabłyszczania kamienia naturalnego, Płyny do czyszczenia powierzchni szklanych, Płyny do nabłyszczania powierzchni szklanych,
Saszetki zapachowe do bielizny, Środki do namaczania bielizny, Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do czyszczenia, Krochmal, Mydła, Mydła w płynie, Preparaty do odtłuszczania,
Środki czyszczące i polerujące do parkietu, Pasty do mebli i do podłogi, Pasty do skór, Preparaty do polerowania, 5 Wyroby cukiernicze
dla diabetyków, Słodycze dla diabetyków, Cukierki z mikroelementami do celów leczniczych, Żywność do celów medycznych, Napoje
dla diabetyków, Artykuły żywnościowe dla diabetyków, W tym z rolnictwa ekologicznego, Preparaty dietetyczne dla diabetyków, Preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków, Chleb dla diabetyków,
Dodatki odżywcze do celów leczniczych, Odżywcze i regeneracyjne
dodatki do żywności, Żywność dla niemowląt, Mleko dla niemowląt,
Mleko w proszku dla dzieci i niemowląt, Preparaty mineralne, Preparaty odżywcze z mikroelementami dla dzieci, Preparaty podnoszące
odporność organizmu, Wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Mineralne dodatki do żywności, Wzbogacając organizm w niezbędne witaminy, Pierwiastki i mikroelementy, Suplementy diety, Żywność dietetyczna do celów leczniczych,
Guma do żucia z mikroelementami do celów leczniczych, Cukierki
zawierające preparaty witaminowe, Soki i napoje dietetyczne, Soki
i napoje odżywcze, Soki i napoje regeneracyjne, Soki i napoje lecznicze, Soki i napoje podnoszące odporność organizmu, Produkty
higieniczne, Chusteczki nawilżane antybakteryjne, Materiały opatrunkowe, Pieluchy dla niemowląt, Pielucho-majtki dziecięce, 30
Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, Słodycze, Cukierki, Lizaki,
Desery, Ciasta i ciastka, Lody, Desery lodowe, Wyroby na bazie kakao i czekolady, Kakao, Czekolada, Czekoladki, Batony, Bombonierki,
Kawa, Herbata, Napoje na bazie kawy, Herbaty i kakao, Cukier, Ryż,
Tapioka, Sago, Kawa naturalna, Mąka i produkty zbożowe, Chleb,
Bułki, Bułeczki słodkie, Miód, Melasa (syropy), Wszystkie powyższe
również jako produkty ekologiczne, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna, także za pomocą sieci Internet towarów takich jak: zdrowa żywność, produkty spożywcze rolnictwa ekologicznego, spożywcze
produkty lecznicze, napoje spożywcze, produkty dla diabetyków,
wyroby cukiernicze dla diabetyków, słodycze dla diabetyków, napoje dla diabetyków, artykuły żywnościowe dla diabetyków, w tym
z rolnictwa ekologicznego, preparaty dietetyczne dla diabetyków,
preparaty uzupełniające dietę dla diabetyków, chleb dla diabetyków, żywności dla dzieci, owoce konserwowane, suszone i gotowane, warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy,
kompoty, chrupki owocowe, produkty spożywcze i napoje na bazie
soi nie ujęte w innych klasach, soja konserwowana, sałatki, zupy, jaja,
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, słodycze, produkty rolnictwa ekologicznego takie jak: kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, herbaty
i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa naturalna, mąka i produkty
zbożowe, chleb, lody, miód, melasa (syropy), ekologiczne produkty
rolne, ogrodnicze i leśne, nieprzetworzone, napoje bezalkoholowe,
napoje owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów
na bazie produktów ekologicznych, preparaty wzmacniające organizm, suplementy diety, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, perfumy
oraz chemia gospodarcza.
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(111) 352694
(220) 2021 08 13
(210) 532732
(151) 2021 12 21
(441) 2021 09 06
(732)	STARUCH DAMIAN BOAR HUNTER, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOAR HUNTER
(540)

(531) 03.04.18, 27.05.01, 23.03.99, 26.01.15, 29.01.12
(510), (511) 13 Tłumiki do broni, Broń palna, Pneumatyczne pistolety[broń], 37 Naprawa, konserwacja broni palnej, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją broni palnej, Usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja maszyn, 42 Testowanie materiałów, Kontrola jakości, Opracowywanie projektów technicznych.
(111) 352695
(220) 2021 09 24
(210) 534494
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732)	LAW4TECH, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LAW4TECH
(510), (511) 35 Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, 41 Organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, Organizowanie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie
i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Przekazywanie know-how (szkolenia), Publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, Usługi w zakresie oświaty [nauczanie], 45 Audyty
zgodności z prawem, Audyty zgodności z przepisami, Badania prawne, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie
oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej, Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Sprawy sporne (Usługi
pomocy w-), Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji
oprogramowania, Usługi monitorowania prawnego, Usługi prawne
związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, Usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 352696
(220) 2021 09 28
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) JURKIEWICZ MIKOŁAJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) webrand.
(540)

(210) 534578

(591) czarny, niebieski
(531) 24.17.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 Programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), oprogramowanie utrwalone na nośnikach, oprogramowanie
użytkowe, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, oprogramowanie systemowe, oprogramowanie operacyjne, oprogramowanie e-Commerce, oprogramowanie dla księgowości, magazynu i logistyki, oprogramowanie do raportowania,
oprogramowanie do inwentaryzacji, oprogramowanie do zarządzania personelem, oprogramowanie marketingowe, oprogramowanie

interaktywne, oprogramowanie do przesyłanie wiadomości online,
oprogramowanie gier, oprogramowanie społecznościowe, oprogramowanie rozrywkowe, oprogramowanie dla rozrywki on-line, utrwalone na nośnikach informacje i dane, aplikacje biurowe, aplikacje
biznesowe, aplikacje rozrywkowe, 25 Artykuły odzieżowe damskie,
męskie, dziewczęce, chłopięce, dziecięce, niemowlęce, bielizna, artykuły w odzieżowe w stylu sportowym, bluzy, dresy, kurtki, t-shirty,
szorty, komplety do biegania, komplety do joggingu, nakrycia głowy,
kominiarki, szale, bandany, odzież termoaktywna, obuwie, obuwie
gimnastyczne, obuwie sportowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej, także za pomocą globalnych sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne i informacyjne w zakresie artykułów takich, jak: oprogramowanie
komputerowe, artykuły odzieżowe damskie, męskie, dziewczęce,
chłopięce, dziecięce, niemowlęce, bielizna, artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, bluzy, dresy, kurtki, t-shirty, szorty, komplety
do biegania, komplety do joggingu, nakrycia głowy, kominiarki, szale, bandany, odzież termoaktywna, obuwie, obuwie gimnastyczne,
obuwie sportowe, analiza danych biznesowych, analiza trendów
biznesowych, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, doradztwo, konsultacje i informacje w zakresie
technologii informacyjnych oraz oprogramowania.

(111) 352697
(220) 2021 09 30
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732)	GEOCOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bluehaskap
(540)

(210) 534585

(591) biały, czerwony, niebieski, zielony
(531) 05.07.09, 05.07.23, 24.15.01, 24.15.13, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.01, 29.01.03, 29.01.04
(510), (511) 29 Konserwowane, suszone, liofilizowane i gotowane
owoce i warzywa, Mrożone owoce i warzywa, Przetwory owocowe,
warzywne, owocowo-warzywne lub mięsno-warzywne, Marynaty warzywne, Chipsy na bazie warzyw, Chipsy owocowe, Kompoty,
Pasty owocowe i warzywne, Gotowe dania warzywne, Gotowe produkty z warzyw, Liofilizowane dania warzywne, Kapusta kwaszona,
Ogórki kiszone, Galaretki, Dżemy, Konfitury, 31 Świeże owoce i warzywa, Nasiona, Ziarna, Nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze
i leśne, Produkty rolne i leśne, 32 Napoje owocowe i soki owocowe,
Napoje i soki warzywne oraz owocowo-warzywne, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Wyciągi i esencje owocowe, warzywne,
ziołowe, owocowo-ziołowe i herbaciane, w tym z herbat ziołowych,
ziołowo-owocowych i owocowo-ziołowych oraz inne preparaty
do produkcji napojów, w tym preparaty w proszku i granulowane,
napoje instant zawarte w tej klasie, 35 Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, Promocja sprzedaży dla osób
trzecich, Usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, Zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.
(111) 352698
(220) 2021 10 02
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732)	GRZEBISZ MARTA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 534686
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(540) Metarosa
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Preparaty toaletowe, Olejki do ciała i twarzy, Płyny do włosów i ciała, Dezodoranty i antyperspiranty,
Środki perfumeryjne i zapachowe, Dezodoranty do ciała [wyroby
perfumeryjne], Ekstrakty perfum, Kremy perfumowane, Naturalne
środki perfumeryjne, Olejki naturalne do perfum, Perfumy, Perfumy
w płynie, Perfumy w postaci stałej, Pojemniki z substancjami zapachowymi, Preparaty perfumeryjne, Preparaty zapachowe, Produkty
perfumeryjne, Woda kolońska, Woda perfumowana, Woda toaletowa, Zapachy, Zapachy do ciała.
(111) 352699
(220) 2021 10 04
(210) 534866
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP WORLD
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej cyfrowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie
[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe,
Gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby
choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, Usługi marketingu i public relations,
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów: kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu,
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
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i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputerowych
baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów,
organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa,
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi
koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, Usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, Doradztwo komputerowe, Projektowanie graficzne.

(111) 352700
(220) 2021 10 04
(210) 534867
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TVP WORLD
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.18
(510), (511) 9 Magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, Sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, Nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, Urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej cyfrowej, Audiowizualne urządzenia do nauki, Urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, Gry telewizyjne, Pobieralne gry komputerowe, Programy
komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej telewizji, Karty magnetyczne, Suszarki do klisz, 16 Druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, Fotografie
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[wydrukowane], Podpisane fotografie, Albumy fotograficzne, Odbitki
fotograficzne, Minialbumy fotograficzne, Urządzenia do oprawiania
fotografii, Urządzenia do oprawiania fotografii, Fotografie oprawione i nieoprawione, Narożniki do przyklejania fotografii, Samoprzylepne narożniki do fotografii, Rogi do mocowania fotografii, Pudełka
do przechowywania fotografii, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Karty do albumów fotograficznych, Fotografie kolekcjonerskie
z zawodnikami sportowymi, Ramki i stojaki do fotografii, Albumy
do wklejania [albumy fotograficzne], Papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], Materiały piśmienne, 25
Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 28 Gry i zabawki, Gry komputerowe
inne niż telewizyjne, Przenośne gry komputerowe, Gry planszowe,
Gry przystosowane do użytku z odbiornikami telewizyjnymi, Artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), Ozdoby
choinkowe, 35 Usługi reklamowe, Produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, Organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, Usługi marketingu I public relations,
Merchandising, Reklamowy serwis ogłoszeniowy, Zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
Gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
artykułów, Kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
Promowanie koncertów muzycznych, Promocja [reklama] koncertów, 38 Obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu,
także w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym
sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową
i Internet, Organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, Rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk
rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem
widzów, Usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, Zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, Dostarczanie informacji on-line z komputerowych
baz danych, Usługi teletekstowe i audiotekstowe, Organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, Dostęp do treści, stron internetowych
i portali, 41 Nauczanie, Kształcenie, Rozrywka, Działalność sportowa
i kulturalna, Usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, Usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, Organizowanie konkursów,
Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym,
Usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych
za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, Usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań, Produkcja filmów, seriali, Realizacja spektakli, Produkcja radiowa, filmowa, telewizyjna i kinowa,
Koncerty muzyczne, Prezentacja koncertów, Organizowanie koncertów, Rezerwacje koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa koncertów muzycznych, Usługi koncertów muzycznych, Organizowanie
koncertów muzycznych, Prezentacja koncertów muzycznych, Usługi
koncertów śpiewu, Produkcja koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Rezerwacja biletów na koncerty, Rozrywka w postaci koncertów, Organizowanie koncertów muzyki pop, Organizowanie
i prowadzenie koncertów, Biura rezerwacji biletów koncertowych,
Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi rezerwacji biletów na koncerty,
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, Usługi rezerwacji biletów
do teatru i na koncerty, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na koncerty muzyczne, Usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów,
42 Usługi w zakresie hostingu sieci internetowej, Usługi w zakresie
projektowania i tworzenia witryn internetowych, Doradztwo komputerowe, Projektowanie graficzne.

(111) 352701
(220) 2021 10 04
(210) 534899
(151) 2022 03 30
(441) 2021 11 29
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SP. J.,
Goszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MADYT
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 20 Meble tapicerowane.
(111) 352702
(220) 2021 10 18
(210) 535362
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	No1 bella
(540)

(591) niebieski, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 26.11.01, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 3 Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, 16
Ręczniki papierowe, chusteczki papierowe, serwetki papierowe, papier toaletowy, 21 Rękawice do użytku domowego.
(111) 352703
(220) 2021 10 19
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) KOTIUSZKO MAREK B3, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WINO GRONO .ART
(540)

(210) 535445

(591) czarny, biały, niebieski, szary, żółty, pomarańczowy,
czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.07.01, 19.07.09, 01.15.15
(510), (511) 41 Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych
na żywo, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja warsztatów, Warsztaty w celach kulturalnych, Warsztaty
do celów rekreacyjnych, Administrowanie [organizacja] usługami
rozrywkowymi.
(111) 352704
(220) 2021 10 22
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) CHAMI PAUL, Piastów (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ALLURE EYES

(210) 535616
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(510), (511) 9 Okulary przeciwsłoneczne, Okulary optyczne, Oprawki
do okularów, Szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, Części
i akcesoria do okularów, Soczewki kontaktowe, 44 Usługi optyczne,
Usługi optometryczne.

(111) 352705
(220) 2021 10 22
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) CHAMI PAUL, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ALLURE eyes
(540)

(210) 535620

(531) 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 9 Okulary przeciwsłoneczne, Okulary optyczne, Oprawki
do okularów, Szkła do okularów optyczne i przeciwsłoneczne, Części
i akcesoria do okularów, Soczewki kontaktowe, 44 Usługi optyczne,
Usługi optometryczne.
(111) 352706
(220) 2021 10 27
(210) 535739
(151) 2022 04 26
(441) 2022 01 10
(732) MŁYNARCZYK JUDYTA JM COMPANY, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) OSADA CHEŁM
(510), (511) 43 Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, Zakwaterowanie na pobyt
czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Tymczasowy wynajem
pokoi, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania,
Wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie.
(111) 352707
(220) 2021 10 27
(210) 535764
(151) 2022 04 26
(441) 2022 01 10
(732) FUNDACJA KATALYST EDUCATION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) K E KATALYST EDUCATION
(540)

(591) biały, czarny, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 20.07.02, 26.04.18
(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:
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 nośni-
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ków 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
Prowadzenie działalności edukacyjnej, 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) 352708
(220) 2021 10 29
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) timeless TIME RED
(540)

(210) 535841

(591) biały, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 26.03.04, 27.05.01, 27.05.10, 26.04.02, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papierosowa, Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z metalu szlachetnego), Woreczki na tytoń, Zapalniczki (nie z metalu
szlachetnego), Zapałki, Przybory do czyszczenia fajek, Popielniczki
(nie z metalu szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar.
(111) 352709
(220) 2021 11 02
(210) 535998
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) OKNO PRIME DOBKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKNOPRIME
(540)

(591) niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.09
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(510), (511) 6 Stolarka aluminiowa, drut stalowy, okna i drzwi metalowe, drut metalowy i wyroby z drutu, okiennice i ościeżnice metalowe,
metalowe drzwi, aluminiowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne,
Akcesoria metalowe do okien, Bramy metalowe, Bramy żelazne, Nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, Bramy drzwiowe żaluzjowe metalowe, Metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, Artykuły metalowe do użytku w budownictwie, Metalowe
elementy do hamowania drzwi, Metalowe elementy drzwi, Metalowe
fasady okienne, Metalowe kraty na okna, Metalowe listwy okienne,
Metalowe mechanizmy zawrotnicy, Metalowe obramowania okien,
Metalowe odbojniki drzwiowe, Metalowe okiennice wykonane z listewek, Metalowe okna dachowe, Metalowe okna podnoszone, Metalowe okucia zabezpieczające do drzwi, Metalowe osłony do drzwi,
Metalowe uchwyty do podnoszenia okien, Metalowe uchwyty do ram
okiennych, Metalowe urządzenia do przytrzymywania drzwi, Metalowe urządzenia ochronne do okien, Metalowe uszczelki do drzwi,
Osprzęt metalowy do szklenia okien, Ościeżnice metalowe, Podwójne
metalowe panele do szklenia, Zewnętrzne poziome rolety weneckie
z metalu, Profile z metalu na drzwi, Progi metalowe, Metalowe prowadnice do drzwi przesuwnych, Przechylne drzwi metalowe, Rolety
metalowe, Rolety okienne zewnętrzne metalowe, Zewnętrzne rolety
weneckie wykonane z metalu, Zewnętrzne rolety zaciemniające z metalu, Rolety zewnętrzne metalowe, Zewnętrzne rolety zwijane z metalu, Rolki, prowadnice do okien przesuwnych, Rygle do klamek, zasuw,
metalowe, Zasuwy metalowe będące elementami do drzwi, Zasuwy
metalowe będące elementami do okien, Stolarka aluminiowa, profil
budowlany, 16 Opakowania kartonowe, 19 Stolarka drewniana, drewniane listwy profilowe, Drewno, Drewno częściowo obrobione, Obramowania drewniane, Profile drewniane, Tarcica, Tarcica nieobrzynana,
Niemetalowe bramy garażowe do użytku domowego, Bramy roletowe niemetalowe, Cegły szklane, Czyste szkło do celów budowlanych,
Drewniane ościeżnice drzwiowe, Drewniane rolety zwijane do użytku
zewnętrznego, Niemetalowe drzwi do użytku w garażach, Drzwi drewniane, Drzwi izolacyjne z materiałów niemetalowych, Drzwi lustrzane,
Drzwi niemetalowe, Drzwi ochronne niemetalowe, Drzwi ogrodowe
z niemetalowymi ramami, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi
szklane, Drzwi wykonane z drewna do budynków, Drzwi wykonane
z plastiku do budynków, Ościeżnice drzwiowe niemetalowe, Elementy
szklane do okien, Elementy szklane do paneli budowlanych, Elementy
ze szkła do szklenia, Niemetalowe fasady okien, Drzwi harmonijkowe
niemetalowe, Szkło izolacyjne stosowane w budownictwie, Panele
szklane, Panele szklane do drzwi, Płytki szklane, Ramy okienne z tworzyw sztucznych, Rolety zewnętrzne z tworzyw sztucznych, Rolety
do użytku zewnętrznego niemetalowe i nietekstylne, Rolety niemetalowe zewnętrzne do okien, Szklane drzwi do budynków, Szklane drzwi
przezroczyste do budynków, Szkło barwione do użytku w budownictwie, Szkło bezodpryskowe, Szkło bezpieczne do użytku w budownictwie, Szkło budowlane, Szkło dekoracyjne do użytku w budownictwie,
Szkło hartowane do użytku w budownictwie, Szkło odbijające ciepło
do budownictwa, Świetliki, nie z metalu, Szkło odbijające podczerwień
do użytku w budownictwie, Szkło okienne, Szkło okienne do użytku
w budownictwie, Szkło opóźniające palenie się do użytku w budownictwie, Szkło pławione-szkło płaskie typu float do celów budowlanych,
Szkło termoizolacyjne do użytku w budownictwie, Szkło w formie arkusza do drzwi, Szkło w formie arkusza do okien, Szkło warstwowe, Szyby
barwione do użytku w budownictwie, Wzmocnione szkło budowlane,
Stolarka PCV, szyby zespolone, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Instalowanie, usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, Czyszczenie okien,
Instalacja folii okiennych, Instalowanie i naprawa żaluzji, Instalowanie
okien, Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, Instalowanie podwójnych szyb, Instalowanie ram okiennych, Izolacja termiczna
okien, Konserwacja okien, Malowanie ram okiennych, Montaż dodatkowej warstwy szkła, Montaż folii okiennych, Montaż i naprawa szkła
płaskiego, Montaż okuć okiennych, Montaż żaluzji i rolet, Nakładanie
folii zabezpieczających na szyby, Naprawa okien, Renowacja szyb, Usługi szklarskie, Usługi szklenia budynków, Wstawianie szkła, Wstawianie
szkła i wstawianie szyb, Wymiana okien, Wymiana ram okiennych, Ciesielstwo, Czyszczenie żaluzji, Instalacja materiałów izolacyjnych, Montaż drzwi i okien, Montaż okuć do drzwi, Montaż rusztowań, Nadzór
budowlany, Montaż stolarki PCV, 39 Usługi transportowe.

(111) 352710
(151) 2022 04 15

(220) 2021 11 15
(441) 2021 12 27

(210) 536387

(732) CAMASTRA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NUTA
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 Zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające nabywcy na ich swobodne oglądanie
i kupowanie w sklepie lub hurtowni z artykułami spożywczymi i alkoholowymi, doradztwo w zakresie prowadzenia usług gastronomicznych i zarządzania siecią lokali gastronomicznych, 41 Usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i kształcenie kadr pracujących w gastronomii,
Usługi w zakresie organizacji i obsługi: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie balów, zabaw, dyskotek,
pikników, festynów, widowisk, planowanie i organizowanie przyjęć
okolicznościowych, spotkań klubowych i towarzyskich, Wynajem sal,
43 Usługi w zakresie prowadzenia placówek gastronomicznych, barów, restauracji, kawiarni, herbaciarni, pubów, kafeterii, barów szybkiej
obsługi, snack-barów, Usługi gastronomiczne i cateringowe, Posiłki
w restauracjach, Wynajmowanie sal na posiedzenia, Przygotowanie
dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, Obsługa
imprez promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie
osób trzecich polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.
(111) 352711
(220) 2021 11 15
(151) 2022 04 15
(441) 2021 12 27
(732) FORMEDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INAMIA
(540)

(210) 536388

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 Kosmetyki, Środki toaletowe, Olejki eteryczne, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, Preparaty do czyszczenia i odświeżania, Środki do pielęgnacji i upiększania ciała: kremy,
balsamy, mydła, pudry, środki do makijażu, szminki, pastele, róże,
lotiony, mleczka, maseczki, Dodatki do kąpieli, Kosmetyki do pielęgnacji i upiększania włosów, Kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej,
Środki do pielęgnacji ust, Środki do czyszczenia zębów, Odświeżacze
do ust, Perfumy, środki perfumeryjne, Dezodoranty osobiste, Ręczniki oraz chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Wata do celów kosmetycznych, Odświeżacze powietrza, Środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, Mydła, Środki piorące i czyszczące, 5 Wyroby farmaceutyczne, Preparaty i artykuły higieniczne, Leki,
Żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, Mineralne
dodatki do żywności, Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Witaminy, Zioła lecznicze, Wywary do celów farmaceutycznych, Herbaty lecznicze, Lecznicze napary ziołowe, Lecznicze wyciągi ziołowe,
Lecznicze ekstrakty ziołowe, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze, Preparaty diagnostyczne, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne,
Substancje chłonne do higieny osobistej, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Balsamy do celów medycznych, Preparaty
do pielęgnacji jamy ustnej do celów leczniczych, Środki medyczne
przeciw poceniu się, Płyny do przemywania oczu, Sole kąpielowe
do celów leczniczych, Pomadki do celów leczniczych, Preparaty
do usuwania grzybicy, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
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Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszczenia zębów.

(111) 352712
(220) 2021 11 15
(210) 536397
(151) 2022 04 15
(441) 2021 12 27
(732) JACKOWICZ ARTUR, Magdalenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ANBRO
(510), (511) 9 Przyrządy pomiarowe, Alkoholomierze, Wykrywacze
[detektory], Wykrywacze dymu, Wykrywacze dymu [alarmy], Wykrywacze kabli, Wykrywacze przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego, Wykrywacze [detektory] przedmiotów
metalowych, Elektryczne wykrywacze dymu, Elektroniczne wykrywacze obiektów, Elektryczne wykrywacze obiektów, Optyczne wykrywacze obiektów, Analizatory kwasowości, Analizatory powietrza,
Analizatory gazu resztkowego, Analizatory fotometryczne [inne niż
do celów medycznych], Analizatory do spektroskopii fotoelektronowej [inne niż do celów medycznych], Analizatory mocy, Mierniki
hałasu, Alkomaty, Aparatura do testowania czujników tlenku węgla
z zastosowaniem aerozolu, Czujniki dymu i tlenku węgla, Czujniki
tlenku węgla, Czujniki gazu, Liczniki przepływu gazu, Systemy alarmowe ostrzegające przed ulatnianiem się gazu, Urządzenia do wykrywania gazu, Wskaźniki ciśnienia gazu, Czujniki promieniowania,
Detektory promieniowania, Pirometry, Czujniki wilgotności, Mierniki
do pomiaru wilgotności, Mierniki wilgotności, Wilgotnościomierze.
(111) 352713
(220) 2021 11 05
(210) 536172
(151) 2022 04 04
(441) 2021 12 06
(732) BOCHENKO MICHAŁ, Łęg-Witoszyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LEOBLOX
(510), (511) 9 Adaptory elektryczne, Aparaty fotograficzne, Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Diody świecące
[LED], Dozowniki, Dzwonki [urządzenia ostrzegające], Elektroniczne
tablice wyświetlające, Etui na okulary, Etui na smartfony, Głośniki,
Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe), Kamery cofania
do pojazdów, Kamery wideo, Karty pamięci do urządzeń do gier wideo, Liczniki, Ładowarki do baterii, Magnesy dekoracyjne, Mikrofony,
Odbiorniki audiowizualne, Okulary, Pamięci zewnętrzne USB, Pokrowce na smartfony, Przenośne odtwarzacze multimedialne, Przyrządy pomiarowe, Sprzęt peryferyjny do komputerów, Urządzenia
do nauczania, Urządzenia do odtwarzania dźwięku, Walkie-talkie, 28
Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Baseny kąpielowe [zabawki],
Gry, Hulajnogi [zabawki], Klocki do Zabawy [konstrukcyjne], Misie
pluszowe, Namioty zabawkowe, Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem
artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe], Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Podbieraki dla wędkarzy, Pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne,
Rękawice do gier, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Sprzęt
wędkarski, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne gadżety do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Trampoliny, Zabawki, Zabawki
antystresowe typu fidget, Zabawki dla zwierząt domowych, 35 Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.
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24.09.05, 24.09.24, 25.07.08, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.04,
26.01.16, 26.01.17, 26.01.18, 26.01.21, 27.07.01, 27.05.01, 27.05.24,
29.01.15, 25.01.05, 25.01.15, 26.11.03, 26.11.08, 05.07.09, 05.07.26
(510), (511) 29 Warzywa konserwowane, Warzywa i owoce konserwowane, 30 Przygotowany chrzan [przyprawa].
(111) 352715
(220) 2021 11 05
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732)	SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SIBUGOLPL Sp. z o.o. OGIEŃ S mm
(540)

(210) 536127

(591) czarny, biały, pomarańczowy, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 01.15.19, 19.01.11, 26.01.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 Paliwa stałe, ciekłe, grafit smarujący, węgiel, mieszanki
węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, Węgiel
kamienny, Miał węglowy, Brykiety węglowe, Koks, Węgiel o niskiej
zawartości siarki, Węgiel o niskiej zawartości popiołu.
(111) 352716
(220) 2021 11 05
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732)	SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SIBUGOLPL Sp. z o.o. OGIEŃ PREMIUM S mm
(540)

(210) 536128

(111) 352714
(220) 2021 11 22
(210) 536727
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) Chrzan LUKSUSOWY na żurawinie
(540)

(591) czerwony, czarny, biały, żółty, brązowy, zielony, jasnobrązowy
(531) 05.09.03, 05.09.21, 05.09.26, 19.03.01, 24.09.02, 24.09.03,

(591) biały, czarny, czerwony, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 01.15.19, 19.01.11, 26.01.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 Paliwa stałe, ciekłe, grafit smarujący, węgiel, mieszanki
węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, Węgiel
kamienny, Miał węglowy, Brykiety węglowe, Koks, Węgiel o niskiej
zawartości siarki, Węgiel o niskiej zawartości popiołu.
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(111) 352717
(220) 2021 11 05
(210) 536129
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732)	SIBUGOLPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SIBUGOLPL Sp. z o.o. OGIEŃ EKOGROSZEK ULTRA S mm
(540)

(591) czarny, biały, złoty, jasnożółty, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 01.15.19, 19.01.11, 26.01.06, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 Paliwa stałe, ciekłe, grafit smarujący, węgiel, mieszanki
węgla, paliwa mineralne, paliwa w formie brykietów, peletów, granulek, brykiety materiałów palnych, pochodne węgla, oleje opałowe, mazut, podpałki, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, Węgiel
kamienny, Miał węglowy, Brykiety węglowe, Koks, Węgiel o niskiej
zawartości siarki, Węgiel o niskiej zawartości popiołu.
(111) 352718
(220) 2021 11 03
(210) 536014
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) MERYK PATRYCJA ZAKŁAD CUKIERNICZY, KAFETERIA MERYK,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MERYK CUKIERNIA & CAFE
(540)

(591) brązowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 24.17.02
(510), (511) 30 Wypieki, Wyroby cukiernicze, Desery, Ciasta, Ciasteczka, Croissant, Czekoladowe wyroby cukiernicze, Gotowe desery, Słodycze lodowe, Lodowe wyroby cukiernicze, Mleczne wyroby cukiernicze,
Torty, w tym mrożone torty jogurtowe, Mrożone wyroby cukiernicze
zawierające lody, Musy, Mączne wyroby cukiernicze, Owoce w polewie czekoladowej, Produkty na bazie czekolady, Słodycze, Smakowe
wyroby cukiernicze na bazie cukru, Suflety deserowe, Tiramisu, Trufle,
Wyroby piekarnicze, Żywność na bazie kakao, Lody spożywcze, Mrożone jogurty, Sorbety, Ciasta lodowe, Desery lodowe, Desery z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany, Jadalne lody owocowe, Jogurt
mrożony, Lody, Mrożone ciasta jogurtowe, Mrożone mleczne wyroby
cukiernicze, Napoje mrożone, Napoje z lodów, Owocowe lody, Tort
lodowy, Wyroby lodowe, Biała herbata, Cappuccino, Czekolada pitna,
Czekoladowa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze na bazie produktów mlecznych lub warzyw, Espresso, Gorąca czekolada, Gotowa kawa
i napoje na bazie kawy i kakao, Gotowe napoje kawowe, Herbata, Herbata mrożona, Herbata zielona, Kakao, Kakaowe napoje, Kawa, Mieszanki kawowe, Mieszanki kakaowe, Mrożona kawa, Mrożone napoje,
Nadzienia na bazie kawy, Napary inne niż dla celów leczniczych, Napoje czekoladowe, Napoje kakaowe, Napoje kawowe, Napoje na bazie
czekolady, Napoje na bazie herbaty, Napoje na bazie kakao, Napoje
na bazie kawy, Napoje na bazie substytutów kawy, Pierniczki, Gofry,
Tarty, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna wypieków, wyrobów cukierniczych, deserów, ciastek i ciasteczek, 43 Usługi kawiarni, Usługi koktajlbarów, Usługi lodziarni, Oferowanie żywności i napojów, Organizowa-

nie imprez okolicznościowych, Przygotowywanie posiłków i napojów,
Serwowanie jedzenia i napojów, Usługi cukierni, Usługi kateringowe.

(111) 352719
(220) 2021 11 05
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 29
(732) KRÓL AGNIESZKA, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VINIMI COZY LITTLE WORLD
(540)

(210) 536142

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble
tapicerowane, 35 Usługi sprzedaży mebli i akcesoriów meblowych
w sklepach stacjonarnych i hurtowniach oraz za pośrednictwem
Internetu, telefonu (telemarketing), folderów i katalogów (sprzedaż
wysyłkowa).
(111) 352720
(220) 2021 11 10
(210) 536319
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SKIN sensory mask RESTART
(540)

(591) fioletowy, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, różowy,
szary, granatowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.15
(510), (511) 3 Nielecznicze kosmetyki do pielęgnacji twarzy, Kosmetyki do makijażu i demakijażu, Kosmetyki do pielęgnacji twarzy, Maseczki i peelingi do pielęgnacji twarzy.
(111) 352721
(220) 2021 11 10
(210) 536320
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FOOT REMEDY+
(540)

(591) zielony, szary
(531) 24.17.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji stóp.
(111) 352722
(220) 2021 11 11
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732)	ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) allegro zielony automat

(210) 536343
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(111) 352727
(220) 2021 11 15
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732) DUSZYŃSKA ANNA ARIA, Łęki Małe (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DROGA DO OBFITOŚCI
(540)

(540)

(591) czarny, zielony, brązowy, srebrny, biały
(531) 05.03.04, 05.03.11, 07.15.22, 19.03.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 Skrzynki na listy oraz paczki metalowe, Pojemniki metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania i odbioru przesyłek
listowych, paczek oraz towarów, Kontenery metalowe do przechowywania, sortowania, nadawania i odbioru przesyłek listowych i paczek
oraz towarów, 7 Urządzenia automatyczne zawierające skrytki pocztowe służące do przyjmowania, sortowania oraz wydawania i nadawania paczek, przesyłek i towarów oraz części do tych urządzeń.
(111) 352723
(220) 2021 11 12
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732) DESIGN FISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszyn Krajeński (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRAGON
(540)

(210) 536369

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 Sprzęt wędkarski, 31 Przynęty dla wędkarstwa [żywe
lub naturalne], Karma dla ryb.
(111) 352724
(220) 2021 11 15
(210) 536383
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732) PISARIK MARCIN, Zgłobień (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Smok Edzio
(510), (511) 41 Produkcja filmów, Produkcja filmów animowanych.
(111) 352725
(220) 2021 11 15
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIBA VODKA
(540)

(210) 536399

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Wódka.
(111) 352726
(220) 2021 11 15
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HORST
(540)

(591) biały, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 33 Wódka.

(210) 536406
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(591) złoty
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 35 Outsourcing [doradztwo biznesowe], Usługi informacji biznesowej, Usługi doradztwa biznesowego, Biznesowe usługi
doradcze i konsultacyjne, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo biznesowe, Doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania
biznesowego, 38 Dostęp do informacji w Internecie, Elektroniczna
wymiana wiadomości za pomocą czatów i forów internetowych, Komunikacja za pośrednictwem blogów online, Usługi udostępniania
osobom trzecim internetowego forum dyskusyjnego, usługi portalu
internetowego, Dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41
Usługi organizowania kursów szkoleniowych dotyczących zdrowia,
Nauczanie i szkolenia, Nauczanie praktyk medytacyjnych, Usługi nauczania umiejętności komunikacyjnych, Nauczanie w zakresie zdrowia, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Usługi w zakresie
edukacji i nauczania, Nauczanie terapii w zakresie pracy z ciałem,
Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, 44 Usługi poradni terapeutycznych, Usługi medyczne, porady psychologa, Usługi
terapeutyczne, Muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, Usługi psychologów, Badania psychologiczne,
Porady psychologiczne, Doradztwo psychologiczne, Konsultacje
psychologiczne, Poradnictwo psychologiczne, Opieka psychologiczna, Leczenie psychologiczne, Usługi diagnozy psychologicznej,
Przygotowywanie profili psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych, Zapewnianie leczenia psychologicznego,
Sporządzanie raportów psychologicznych, Udzielanie informacji
z zakresu psychologii, Usługi w zakresie oceny psychologicznej, Badanie osobowości do celów psychologicznych, Przeprowadzanie
ocen i badań psychologicznych, Przeprowadzanie testów psychologicznych do celów medycznych, Usługi w zakresie ocen i badań
psychologicznych, Usługi w zakresie psychologii dla osób indywidualnych i grup, Doradztwo w zakresie biorytmów, Usługi w zakresie
medytacji, Usługi w zakresie leczenia bezsenności, Terapia zajęciowa
i rehabilitacja, Usługi w zakresie terapii zajęciowej, Usługi w zakresie
terapii za pomocą światła, Usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Ziołolecznictwo, Zabiegi terapeutyczne dla ciała, 45 Usługi astrologiczne i duchowe, Przepowiednie
astrologiczne, Usługi astrologiczne, Doradztwo dotyczące kierunku
duchowego rozwoju, Doradztwo duchowe.
(111) 352728
(220) 2021 11 16
(210) 536443
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) MARUSARZ ANDRZEJ HANDEL OBWOŹNY, IMPORT EXPORT,
Bańska Niżna (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LEŚNY RAJ
(510), (511) 29 Przetwory owocowe [dżemy], Dżemy owocowe, Galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, Soki owocowe
do gotowania, 32 Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków
owocowych, Bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, Gazowane soki owocowe, Mieszane soki owocowe, Koncentraty soków
owocowych, Napoje na bazie soku z winogron, Napoje owocowe
i soki owocowe, Napoje z soku jabłkowego, Napoje składające się
z mieszanki soków owocowych i warzywnych.
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(111) 352729
(220) 2021 11 16
(210) 536453
(151) 2022 04 20
(441) 2021 12 27
(732)	GRYSZKIEWICZ ZBIGNIEW PHU AMELIA, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRYSZKIEWICZ podpłomyki
(540)

(531) 27.05.01, 11.01.17
(510), (511) 33 Wina, napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz
detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie wina i napojów
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych
i w Internecie skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek-ekspozytorów butelek z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków do wina,
otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu, koszyczków
na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych,
ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy
stołowej, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych,
ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów
owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych i warzywnych, owoców morza, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych,
produktów nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów
mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy
i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków,
marynat, sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników,
owoców w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, Eksport, import, promocja i reklama wina i napojów
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych,
Eksport, import, promocja i reklama skrzynek drewnianych na wino,
półek na wino, półek-ekspozytorów butelek z winem, kontenerów
na wino, pojemników drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek,
dzbanków do wina, otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód, wiaderek
do lodu, koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów
kuchennych i gospodarstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy stołowej, Eksport, import, promocja i reklama
żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych
i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup
warzywnych, syropów smakowych, produktów nabiałowych, mleka,
produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru,
napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek,
produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady i kakao, soli,
cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów
pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy,
czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, przypraw,

warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, Usługi reklamy i promocji, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
lub w zarządzaniu nimi, Administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie
działalności gospodarczej, 43 Usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, prowadzenie lokali gastronomicznych, Usługi kantyn, restauracji i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posiłków,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Serwowanie jedzenia i napojów, Catering, Usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez
sieć on-line i sieci telefoniczne, Przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, Obsługa gastronomiczna przyjęć, zlotów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.

(111) 352730
(220) 2021 11 16
(210) 536454
(151) 2022 04 20
(441) 2021 12 27
(732)	GRYSZKIEWICZ ZBIGNIEW PHU AMELIA, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LA FLAMME WINE & BISTRO & CAFE
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.05
(510), (511) 33 Wina, napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz
detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie wina i napojów
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych
i w Internecie skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek-ekspozytorów butelek z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków do wina,
otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu, koszyczków
na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych,
ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy
stołowej, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych,
ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów
owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych i warzywnych, owoców morza, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych,
produktów nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów
mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy
i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków,
marynat, sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników,
owoców w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, Eksport, import, promocja i reklama wina i napojów
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych,
Eksport, import, promocja i reklama skrzynek drewnianych na wino,
półek na wino, półek-ekspozytorów butelek z winem, kontenerów
na wino, pojemników drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek,
dzbanków do wina, otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszade-
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łek do koktajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód, wiaderek
do lodu, koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów
kuchennych i gospodarstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy stołowej, Eksport, import, promocja i reklama
żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych
i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup
warzywnych, syropów smakowych, produktów nabiałowych, mleka,
produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru,
napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek,
produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady i kakao, soli,
cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów
pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy,
czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, przypraw,
warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, Usługi reklamy i promocji, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
lub w zarządzaniu nimi, Administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie
działalności gospodarczej, 43 Usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, prowadzenie lokali gastronomicznych, Usługi kantyn, restauracji i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posiłków,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Serwowanie jedzenia i napojów, Catering, Usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez
sieć on-line i sieci telefoniczne, Przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, Obsługa gastronomiczna przyjęć, zlotów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.

(111) 352731
(220) 2021 11 16
(210) 536455
(151) 2022 04 20
(441) 2021 12 27
(732)	GRYSZKIEWICZ ZBIGNIEW PHU AMELIA, Legnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRYSZKIEWICZ Wino, delikatesy i więcej
(540)

(531) 27.05.01, 05.07.10
(510), (511) 33 Wina, napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz
detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie wina i napojów
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych
i w Internecie skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek-ekspozytorów butelek z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek, dzbanków do wina,
otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód, wiaderek do lodu, koszyczków
na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych,
ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów kuchennych i gospodarstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy
stołowej, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych,
ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów
owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sała-
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tek owocowych i warzywnych, owoców morza, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych,
produktów nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów
mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy
i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków,
marynat, sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników,
owoców w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, Eksport, import, promocja i reklama wina i napojów
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych,
Eksport, import, promocja i reklama skrzynek drewnianych na wino,
półek na wino, półek-ekspozytorów butelek z winem, kontenerów
na wino, pojemników drewnianych, kieliszków, szklanek, butelek,
dzbanków do wina, otwieraczy do butelek, korkociągów, mieszadełek do koktajli, podstawek pod butelki, tac, pojemników termoizolacyjnych, pojemników do napojów, pojemników na lód, wiaderek
do lodu, koszyczków na butelki, wyrobów szklanych, porcelany u wyrobów ceramicznych, ściereczek do naczyń, świeczników, przyborów
kuchennych i gospodarstwa domowego, pierścieni na serwetki, podajników do serwetek, stojaków na serwetki, desek do chleba, desek do serów, zastawy stołowej, Eksport, import, promocja i reklama
żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek owocowych
i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup
warzywnych, syropów smakowych, produktów nabiałowych, mleka,
produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru,
napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek,
produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady i kakao, soli,
cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów
pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy,
czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie, przypraw,
warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, Usługi reklamy i promocji, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych
lub w zarządzaniu nimi, Administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej
związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych,
Reklama, Zarządzanie w działalności gospodarczej, Administrowanie
działalności gospodarczej, 43 Usługi gastronomiczne, usługi restauracyjne, prowadzenie lokali gastronomicznych, Usługi kantyn, restauracji i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posiłków,
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Serwowanie jedzenia i napojów, Catering, Usługi polegające na zamawianiu żywności poprzez
sieć on-line i sieci telefoniczne, Przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, Obsługa gastronomiczna przyjęć, zlotów, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów.

(111) 352732
(220) 2021 11 16
(151) 2022 04 20
(441) 2021 12 27
(732)	Hemolens Diagnostics B.V., Breda (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HEMOLENS
(540)

(210) 536457

(531) 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do stosowania w nieinwazyjnej diagnostyce chorób, schorzeń i stanów układu sercowo-naczyniowego i naczyniowego, Oprogramowanie komputerowe
do użytku w analizowaniu i obliczaniu informacji o przepływie krwi,
Oprogramowanie komputerowe do stosowania w wirtualnych interwencyjnych zabiegach i operacjach sercowo-naczyniowych i na-

102

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 28/2022

czyniowych, Podręczniki instruktażowe i szkoleniowe, programy
edukacyjne, oprogramowanie, filmy wideo i publikacje w dziedzinie
nieinwazyjnej diagnostyki chorób, schorzeń i stanów układu krążenia oraz naczyń krwionośnych, do pobrania lub odczytu maszynowego, Zapisy modeli i symulacji komputerowych, Dane, dokumenty,
informacje, nagrania wideo, dźwięk, tekst i inne media lub multimedia, wszystkie zapisane elektronicznie lub możliwe do pobrania z Internetu, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Sprzęt komputerowy,
Wstępnie nagrane płyty DVD, CD, kasety wideo, karty pamięci i dyski,
10 Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Przyrządy sercowo-naczyniowe, Sercowo-naczyniowe urządzenia monitorujące, Urządzenia do diagnozowania chorób sercowo-naczyniowych, 42 Usługi
w zakresie badań medycznych i biomedycznych, Usługi projektowania urządzeń medycznych, Usługi w zakresie badań, projektowania,
rozwoju i doradztwa technicznego dotyczące aparatury, instrumentów i urządzeń medycznych i chirurgicznych, Badania i rozwój nowych chirurgicznych narzędzi diagnostycznych i symulacji, Komputerowe modelowanie i symulacja narządów ludzkich, Wirtualizacja
procedur chirurgicznych, Projektowanie, pisanie, rozwój, testowanie,
instalowanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego,
Usługi wsparcia technicznego, a mianowicie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, Projektowanie,
aktualizacja, utrzymanie i hosting stron internetowych zawierających bazy wiedzy w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób układu
krążenia i naczyń, Udostępnienie platformy internetowej zawierającej informacje techniczne związane z modelowaniem i symulacjami
komputerowymi, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące powyższego, w tym usługi takie świadczone on-line z sieci komputerowej
lub Internetu.

(111) 352733
(220) 2021 11 16
(151) 2022 04 20
(441) 2021 12 27
(732)	Hemolens Diagnostics B.V., Breda (NL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HEMOLENS DIAGNOSTICS
(540)

(210) 536459

(531) 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do stosowania w nieinwazyjnej diagnostyce chorób, schorzeń i stanów układu sercowo-naczyniowego i naczyniowego, Oprogramowanie komputerowe
do użytku w analizowaniu i obliczaniu informacji o przepływie krwi,
Oprogramowanie komputerowe do stosowania w wirtualnych interwencyjnych zabiegach i operacjach sercowo-naczyniowych i naczyniowych, Podręczniki instruktażowe i szkoleniowe, programy
edukacyjne, oprogramowanie, filmy wideo i publikacje w dziedzinie
nieinwazyjnej diagnostyki chorób, schorzeń i stanów układu krążenia oraz naczyń krwionośnych, do pobrania lub odczytu maszynowego, Zapisy modeli i symulacji komputerowych, Dane, dokumenty,
informacje, nagrania wideo, dźwięk, tekst i inne media lub multimedia, wszystkie zapisane elektronicznie lub możliwe do pobrania z Internetu, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Sprzęt komputerowy,
Wstępnie nagrane płyty DVD, CD, kasety wideo, karty pamięci i dyski,
10 Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Przyrządy sercowo-naczyniowe, Sercowo-naczyniowe urządzenia monitorujące, Urządzenia do diagnozowania chorób sercowo-naczyniowych, 42 Usługi
w zakresie badań medycznych i biomedycznych, Usługi projektowania urządzeń medycznych, Usługi w zakresie badań, projektowania,
rozwoju i doradztwa technicznego dotyczące aparatury, instrumentów i urządzeń medycznych i chirurgicznych, Badania i rozwój nowych chirurgicznych narzędzi diagnostycznych i symulacji, Komputerowe modelowanie i symulacja narządów ludzkich, Wirtualizacja
procedur chirurgicznych, Projektowanie, pisanie, rozwój, testowanie,
instalowanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego,
Usługi wsparcia technicznego, a mianowicie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, Projektowanie,
aktualizacja, utrzymanie i hosting stron internetowych zawierających bazy wiedzy w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób układu
krążenia i naczyń, Udostępnienie platformy internetowej zawierającej informacje techniczne związane z modelowaniem i symulacjami

komputerowymi, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące powyższego, w tym usługi takie świadczone on-line z sieci komputerowej
lub Internetu.

(111) 352734
(220) 2021 12 08
(210) 537515
(151) 2022 05 18
(441) 2022 01 10
(732) BILLBERRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AUTOMOTIVE SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BillBerry
(540)

(591) granatowy, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z pojazdami, Zakup i sprzedaż samochodów nowych i używanych,
Usługi brokera samochodowego, Aukcje samochodowe, Usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie części
samochodowych, Reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, Dostarczanie informacji za pośrednictwem
internetu na temat sprzedaży samochodów, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży samochodów na rzecz osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 39 Wynajem samochodów, Wypożyczanie samochodów, Wypożyczanie pojazdów,
zwłaszcza samochodów osobowych i ciężarówek, 43 Tymczasowe
zakwaterowanie, Wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Motele.
(111) 352735
(220) 2021 12 23
(210) 538056
(151) 2022 04 26
(441) 2022 01 10
(732)	GWD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MOTABI
(510), (511) 20 Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
Budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, Pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, Statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie.
(111) 352736
(220) 2021 12 26
(210) 538092
(151) 2022 04 27
(441) 2022 01 10
(732) IRACKA KAROLINA TRUST MEDIA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARTO ODNALEŹĆ SIĘ W BIZNESIE
(540)

(591) złoty, srebrny, granatowy
(531) 24.15.07, 26.04.11, 26.04.22, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe.
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(111) 352737
(220) 2021 12 26
(210) 538093
(151) 2022 04 27
(441) 2022 01 10
(732) IRACKA KAROLINA TRUST MEDIA, Chorzów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WARTO ODNALEŹĆ SIĘ W BIZNESIE
(540)

(591) złoty, srebrny, granatowy
(531) 24.15.07, 26.03.23, 26.04.12, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe.
(111) 352738
(220) 2022 02 02
(210) 539360
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 28
(732) TOP SERVICE TECHNICZNA OBSŁUGA PRODUKCJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieszyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TOP SERVICE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Formy odlewnicze metalowe, Metalowe skrzynki narzędziowe, Skrzynki narzędziowe z metalu, Żeliwo surowe lub półprzerobione, Formy, odlewy gzymsów, metalowe, Gzymsy metalowe,
Metalowe odlewy, Odlewy metalowe, Odlewy metalowe do użytku
w budownictwie, Odlewy artystyczne z metali nieszlachetnych, Odlewy artystyczne z brązu, Odlewy budowlane z metali, Odlewy budowlane ze stopów metali, Odlewy kokilowe z metalu, Konstrukcje
stalowe, Konstrukcje przenośne metalowe, Konstrukcje metalowe
(szkielety ramowe) [budownictwo], Konstrukcje metalowe (szkielety
ramowe do budowli), Konstrukcje metalowe, Konstrukcje budowlane z metalu, Dachy z metalu na konstrukcje, Baseny kąpielowe [konstrukcje metalowe], Konstrukcje stalowe [budownictwo], Przenośne
konstrukcje metalowe, Przenośne konstrukcje wykonane z metalu,
Przenośne konstrukcje z metalu, Przenośne metalowe konstrukcje
budowlane, Metalowe konstrukcje, Metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, Modułowe konstrukcje metalowe,
Modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], Oranżerie
metalowe [konstrukcje], Skrzynie [konstrukcje metalowe], Skrzynie
z metalu, Skrzynki do narzędzi z metalu [puste], Pojemniki metalowe na narzędzia [puste], Skrzynki na narzędzia metalowe [puste],
Skrzynki na narzędzia z metalu, Półprodukty z aluminium lub jego
stopów, Półprodukty z miedzi lub jej stopów, Półprodukty z niklu lub
jego stopów, Półprodukty z cyny lub jej stopów, Aluminium i jego
stopy, Metale nieszlachetne i ich stopy w tym stal nierdzewna, Metale nieszlachetne i ich stopy, Metale nieżelazne i ich stopy, Stopy aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Stopy aluminium
wzmacniane boksytem, Stopy metalu zawierające wapń i aluminium
[glin], Stopy aluminium, Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Elementy z wyciskanego aluminium, Aluminium profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane boksytem, Schody z metalu, Schody pokładowe dla pasażerów, ruchome, metalowe, Schody
(Obudowy-) metalowe, Ruchome metalowe schody pokładowe dla
pasażerów, Metalowe schody do użytku z rusztowaniem, 7 Formy
odlewnicze z metalu [części maszyn], Maszyny dla odlewnictwa,
Maszyny odlewnicze, Maszyny odlewnicze do metali stopionych,
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Maszyny odlewnicze i do formowania, Walcarki, Walcarki [do obróbki metali], Gładziarki [maszyny], Mechaniczne narzędzia tłoczące [części maszyn], Narzędzia mechaniczne, Narzędzia podręczne
mechaniczne, Maszyny do cięcia kamienia, Automatyczne maszyny
dozujące, Maszyny do cięcia, Maszyny do cięcia [do obróbki metalu], Maszyny do cięcia metali, Maszyny do cięcia metalu, Narzędzia
do cięcia metalu [maszyny], Narzędzia do cięcia metalu [części maszyn], Narzędzia do cięcia z węglika spiekanego, 20 Metalowe szafy
na narzędzia, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, Naprawa
i konserwacja maszyn i obrabiarek do obróbki i przetwarzania metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i instrumentów testujących,
Naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, Naprawa lub konserwacja maszyn i narzędzi do obróbki metali, Naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw
sztucznych, 42 Projektowanie maszyn specjalistycznych, Projektowanie maszyn przemysłowych.

(111) 352739
(220) 2021 11 16
(151) 2022 04 20
(441) 2021 12 27
(732)	Hemolens Diagnostics B.V., Breda (NL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(210) 536460

(531) 26.01.06
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do stosowania w nieinwazyjnej diagnostyce chorób, schorzeń i stanów układu sercowo-naczyniowego i naczyniowego, Oprogramowanie komputerowe
do użytku w analizowaniu i obliczaniu informacji o przepływie krwi,
Oprogramowanie komputerowe do stosowania w wirtualnych interwencyjnych zabiegach i operacjach sercowo-naczyniowych i naczyniowych, Podręczniki instruktażowe i szkoleniowe, programy
edukacyjne, oprogramowanie, filmy wideo i publikacje w dziedzinie
nieinwazyjnej diagnostyki chorób, schorzeń i stanów układu krążenia
oraz naczyń krwionośnych, do pobrania lub odczytu maszynowego,
Zapisy modeli i symulacji komputerowych, Dane, dokumenty, informacje, nagrania wideo, dźwięk, tekst i inne media lub multimedia,
wszystkie zapisane elektronicznie lub możliwe do pobrania z Internetu, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Sprzęt komputerowy,
Wstępnie nagrane płyty DVD, CD, kasety wideo, karty pamięci i dyski,
10 Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Przyrządy sercowo-naczyniowe, Sercowo-naczyniowe urządzenia monitorujące, Urządzenia do diagnozowania chorób sercowo-naczyniowych, 42 Usługi
w zakresie badań medycznych i biomedycznych, Usługi projektowania
urządzeń medycznych, Usługi w zakresie badań, projektowania, rozwoju i doradztwa technicznego dotyczące aparatury, instrumentów
i urządzeń medycznych i chirurgicznych, Badania i rozwój nowych
chirurgicznych narzędzi diagnostycznych i symulacji, Komputerowe
modelowanie i symulacja narządów ludzkich, Wirtualizacja procedur
chirurgicznych, Projektowanie, pisanie, rozwój, testowanie, instalowanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, Usługi
wsparcia technicznego, a mianowicie rozwiązywanie problemów
z oprogramowaniem komputerowym, Zapewnianie tymczasowego
dostępu do niepobieralnego oprogramowania, Projektowanie, aktualizacja, utrzymanie i hosting stron internetowych zawierających bazy
wiedzy w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia
i naczyń, Udostępnienie platformy internetowej zawierającej informacje techniczne związane z modelowaniem i symulacjami komputerowymi, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące powyższego, w tym
usługi takie świadczone on-line z sieci komputerowej lub Internetu.
(111) 352740
(220) 2021 11 17
(210) 536533
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732)	SHOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) myBuddy
(540)

(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 Kosmetyki, Kosmetyki do makijażu, Środki perfumeryjne i zapachowe, Preparaty kosmetyczne do włosów, Preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, Detergenty, 5 Suplementy diety, Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, Preparaty i artykuły higieniczne,
Preparaty antybakteryjne, Farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
Mydła i detergenty lecznicze i odkażające, Preparaty i artykuły dentystyczne oraz naturalne środki do czyszczenia zębów, Preparaty
witaminowe, Kremy lecznicze, Szampony lecznicze, Maści lecznicze,
Toniki lecznicze, Mydła lecznicze, Lecznicze preparaty toaletowe,
Lecznicze żele do ciała, Detergenty bakteriobójcze, 21 Przybory kosmetyczne, do higieny i pielęgnacji urody, Kosmetyczki na przybory
toaletowe, Przyrządy ręczne do nakładania kosmetyków, Aplikatory
kosmetyczne, Pojemniki na kosmetyki, Szczotki do włosów.

(531) 27.05.01, 27.05.19
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.

(591) ciemnobrązowy, zielony, biały
(531) 05.11.14, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Torby, Torby płócienne, Torby bawełniane, Torby
na zakupy (inne niż z papieru i tworzyw sztucznych), Torby płócienne
i bawełniane na zakupy, Torby podróżne, Torby na odzież i obuwie,
Torby sportowe, Torby szkolne, Torby na zabawki, Torby na akcesoria
dla dzieci, Torby pamiątkowe, Torby plażowe, Worki, Worki bawełniane i płócienne, Pokrowce, Futerały, Szale do noszenia niemowląt,
w tym bawełniane, 24 Prześcieradła, Poszewki na kołdry i poduszki,
Pościel, Materiały na prześcieradła, poszewki i pościel, Kapy i narzuty na łóżka, Koce, Kocyki, Materiałowe ścierki do naczyń, Ręczniki,
Tkaniny bawełniane, Prześcieradła z bawełny, Poszewki na kołdry
i poduszki z bawełny, Pościel z bawełny, Materiały na prześcieradła,
poszewki i pościel z bawełny, Kapy i narzuty na łóżka z bawełny, Koce
z bawełny, Kocyki z bawełny, Materiałowe ścierki do naczyń z bawełny, Ręczniki z bawełny, 25 Odzież, Odzież z bawełny, Podkoszulki,
Podkoszulki z bawełny, Szlafroki, Szlafroki bawełniane, Nakrycia głowy, Nakrycia głowy bawełniane, Szale i chusty, Szale i chusty bawełniane, 35 Sprzedaż detaliczna i hurtowa, w sklepach stacjonarnych
i przez Internet toreb, toreb płóciennych, toreb bawełnianych, toreb
na zakupy (innych niż z papieru i tworzyw sztucznych), toreb płóciennych i bawełnianych na zakupy, toreb podróżnych, toreb na odzież
i obuwie, toreb sportowych, toreb szkolnych, toreb na zabawki, toreb na akcesoria dla dzieci, toreb pamiątkowych, toreb plażowych,
worków, worków bawełnianych i płóciennych, pokrowców, futerałów, szali do noszenia niemowląt, w tym bawełnianych, prześcieradeł, poszewek na kołdry i poduszki, pościeli, materiałów na prześcieradła, poszewki i pościel, kap i narzut na łóżka, kocy, kocyków,
materiałowych ścierek do naczyń, ręczników, tkanin bawełnianych,
prześcieradeł z bawełny, poszewek na kołdry i poduszki z bawełny,
pościeli z bawełny, materiałów na prześcieradła, poszewki i pościel
z bawełny, kap i narzut na łóżka z bawełny, kocy z bawełny, kocyków
z bawełny, materiałowych ścierek do naczyń z bawełny, ręczników
z bawełny, odzieży, odzieży z bawełny, podkoszulków, podkoszulków z bawełny, szlafroków, szlafroków bawełnianych, nakryć głowy,
nakryć głowy bawełnianych, szali i chust, szali i chust bawełnianych,
bawełny, przędzy z bawełny, nici z bawełny, Import i eksport toreb,
toreb płóciennych, toreb bawełnianych, toreb na zakupy (innych niż
z papieru i tworzyw sztucznych), toreb płóciennych i bawełnianych
na zakupy, toreb podróżnych, toreb na odzież i obuwie, toreb sportowych, toreb szkolnych, toreb na zabawki, toreb na akcesoria dla
dzieci, toreb pamiątkowych, toreb plażowych, worków, worków bawełnianych i płóciennych, pokrowców, futerałów, szali do noszenia
niemowląt, w tym bawełnianych, prześcieradeł, poszewek na kołdry
i poduszki, pościeli, materiałów na prześcieradła, poszewki i pościel,
kap i narzut na łóżka, kocy, kocyków, materiałowych ścierek do naczyń, ręczników, tkanin bawełnianych, prześcieradeł z bawełny,
poszewek na kołdry i poduszki z bawełny, pościeli z bawełny, materiałów na prześcieradła, poszewki i pościel z bawełny, kap i narzut
na łóżka z bawełny, kocy z bawełny, kocyków z bawełny, materiałowych ścierek do naczyń z bawełny, ręczników z bawełny, odzieży,
odzieży z bawełny, podkoszulków, podkoszulków z bawełny, szlafroków, szlafroków bawełnianych, nakryć głowy, nakryć głowy bawełnianych, szali i chust, szali i chust bawełnianych, bawełny, przędzy
z bawełny, nici z bawełny, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi doradztwa w zakresie importu i eksportu.

(111) 352743
(220) 2021 11 19
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) BOMBACIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) bombacio

(111) 352744
(220) 2021 11 20
(210) 536685
(151) 2022 04 21
(441) 2021 12 20
(732)	EUROPEJSKIE CENTRUM REMARKETINGU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Komorniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIDCAR.pl

(111) 352741
(220) 2021 11 18
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732) MULTEAFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dobrzyca (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Tea&Fun
(540)

(210) 536582

(591) zielony, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 30 Herbata.
(111) 352742
(220) 2021 11 19
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732)	LIPENSKY DOMINIK NICK SKY, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NS
(540)

(210) 536678

(210) 536680
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(540)

(540)

(591) ciemnoniebieski, zielony
(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, Dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, Reklamowanie
samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji, Organizowanie aukcji internetowych,
Usługi aukcji online dla osób trzecich, Usługi aukcyjne online, Aukcje
samochodowe, Przeprowadzanie interaktywnych aukcji wirtualnych,
Organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi
pośrednictwa w handlu, Usługi sprzedaży samochodów, 36 Usługi
finansowe, Usługi finansowe związane z handlem samochodowym,
Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi finansowania
samochodów, Wycena używanych samochodów, Udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych, Informacja
o ubezpieczeniach, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Leasing finansowy, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), Organizowanie wynajmu nieruchomości.
(111) 352745
(220) 2021 11 22
(151) 2022 04 14
(441) 2021 12 13
(732) CUCH MARIUSZ, Wylezin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OM stone
(540)

(210) 536758

(591) czarny, czerwony
(531) 26.04.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 Maszyny do cięcia kamienia, Maszyny do obróbki kamienia.
(111) 352746
(220) 2021 11 23
(210) 536818
(151) 2022 04 15
(441) 2021 12 27
(732) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ChM JOINTS
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 10 Aparatura i instrumenty medyczne i chirurgiczne.
(111) 352747
(220) 2021 11 23
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 20
(732)	HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	HURTIMEX
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(210) 536827

(591) granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(111) 352748
(220) 2021 11 24
(210) 536860
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 20
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(540) (znak słowny)
(540)	L&M SHAPED BY THE WORLD
(510), (511) 34 Tytoń surowy i przetworzony, Wyroby tytoniowe,
Cygara, papierosy, cygaretki, tytoń do skręcania papierosów, tytoń
do fajek, tytoń do żucia, tabaka, kretek (papierosy ziołowe), Snus
(tytoń do stosowania doustnego), Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Papierosy elektroniczne, Produkty tytoniowe
do podgrzewania, Urządzenia elektroniczne i części do nich służące
do ogrzewania papierosów lub tytoniu w celu uwalniania aerozolu
zawierającego nikotynę do wdychania, Ciekłe roztwory zawierające
nikotynę do użytku w papierosach elektronicznych, Artykuły dla
palaczy, bibułki papierosowe, gilzy papierosowe, filtry papierosowe,
puszki na tytoń, papierośnice i popielniczki, fajki, urządzenia kieszonkowe do skręcania papierosów, zapalniczki, Zapałki.
(111) 352749
(220) 2021 11 24
(210) 536865
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732) POWIECKA DOROTA ASTURIA, Szklarska Poręba (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mariental
(510), (511) 43 Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Tymczasowe zakwaterowanie, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Rezerwacja pokojów
hotelowych dla podróżnych, Rezerwacja zakwaterowania w hotelach, Rezerwacja zakwaterowania hotelowego, Świadczenie usług
rezerwacji pokojów oraz rezerwacji hoteli, Świadczenie usług w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Rezerwacje hotelowe,
Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi hotelowe, Usługi w zakresie
rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, Zapewnianie
zakwaterowania w hotelach i motelach, Zapewnianie zakwaterowania w hotelach.
(111) 352750
(220) 2021 11 24
(210) 536870
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732)	NOSOWSKI MICHAŁ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BYTE/LAW
(540)

(531) 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 41 Edukacja prawna, Kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, Nauczanie prawa, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
własności intelektualnej, Usługi edukacyjne dotyczące oprogramowania komputerowego, Publikowanie materiałów drukowanych dotyczących praw własności intelektualnej, Szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, Usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
prawa, Zapewnianie kursów ustawicznego kształcenia z prawa, 45
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Doradztwo prawne, Badania prawne, Audyty zgodności z prawem,
Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne
związane z transakcjami w zakresie nieruchomości, Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną, rozrywką telewizyjną i sportami,
Doradztwo w zakresie aspektów prawnych franszyzy, Doradztwo
w zakresie zarządzania prawami autorskimi, Doradztwo związane
z ochroną praw autorskich, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, Doradztwo związane z zarządzaniem własnością intelektualną i prawami autorskimi, Dostarczanie informacji prawnych,
Egzekwowanie praw do własności intelektualnej, Egzekwowanie
praw do znaków towarowych, Egzekwowanie prawa, Eksploatacja
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Fachowe usługi doradcze dotyczące praw
własności intelektualnej, Licencjonowanie prac muzycznych [usługi
prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne],
Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne],
Licencjonowanie materiałów drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych, telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci
z kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych
i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich
[usługi prawne], Licencjonowanie praw własności przemysłowej
i praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych
z programami, produkcjami i formatami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych
z filmami [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], Licencjonowanie w zakresie badań
i rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie programów radiowych
i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych
z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie praw
związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], Licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich, Monitorowanie
znaków towarowych [usługi prawne], Monitorowanie praw własności
intelektualnej do celów doradztwa prawnego, Mediacja [usługi prawne], Licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Ochrona praw
autorskich, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc
prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Prawne administrowanie licencjami, Profesjonalne
usługi doradcze dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi
doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, Profesjonalne
konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, Profesjonalne
usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Programy komputerowe (licencjonowanie-) [usługi prawne], Przygotowywanie raportów prawnych z zakresu praw człowieka, Rejestracja nazw domen
w celu identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej
[usługi prawne], Sporządzanie ekspertyz prawnych, Rejestrowanie
nazw domen [usługi prawne], Udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, Udzielanie informacji na temat
praw własności przemysłowej, Udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, Udostępnianie informacji dotyczących usług
prawnych za pośrednictwem strony internetowej, Świadczenie usług
w zakresie badań prawnych, Sprawdzanie standardów i praktyk
w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, Udzielanie
informacji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie licencji osobom trzecim na korzystanie z praw własności przemysłowej i praw
autorskich, Udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, Udzielanie
licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi
agencji licencjonujących prawa autorskie, Usługi asystentów prawnych, Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności
intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie prawa, Usługi doradcze
dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, Usługi informacji prawnej,

Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, Usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, Usługi licencjonowania
związane z produkcją towarów [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane z prawami do przedstawień [usługi prawne], Usługi
monitorowania prawnego, Usługi prawne, Usługi prawne dotyczące
licencji, Usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Usługi
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, Usługi prawne
świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w dziedzinie imigracji, Usługi prawne w zakresie mediacji, Usługi prawne
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej,
Usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, Usługi prawne z zakresu
wykorzystywania patentów, Usługi prawne z zakresu zarządzania
prawami licencyjnymi, kontrolowania i udzielania praw licencyjnych,
Usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
Usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów,
Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności przemysłowej i praw autorskich, Usługi prawne związane z eksploatacją praw
do emisji, Usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem
praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych
i muzycznych, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
do transmisji, Usługi prawne związane z eksploatacją praw własności
intelektualnej, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw
pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi,
wideo i muzycznymi, Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw,
Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, Usługi radców prawnych, Usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi
w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, Usługi w zakresie badań
prawnych, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów
[usługi prawne], Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi
w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, Usługi wsparcia prawnego, Usługi związane
z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], Uwierzytelnianie
dokumentów prawnych, Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie prawami własności przemysłowej i prawami autorskimi.

(111) 352751
(220) 2021 11 25
(210) 536879
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 20
(732) OLPIŃSKI RAFAŁ, OLPIŃSKA BARBARA MEJ-POL
SPÓŁKA CYWILNA R.B. OLPIŃSCY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Adusie
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki budowlane, Zabawki dla dzieci, Zabawki modułowe, Klocki do budowy [zabawki], Klocki do łączenia [zabawki], Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Klocki do zabawy, które można wzajemnie łączyć.
(111) 352752
(220) 2021 11 25
(210) 536922
(151) 2022 04 14
(441) 2021 12 20
(732)	NOWAK DAGMARA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DNKP
(510), (511) 35 Rachunkowość, Księgowość i prowadzenie ksiąg,
Doradztwo z zakresu księgowości, Doradztwo księgowe w zakresie
podatków, Przygotowywanie zeznań podatkowych i doradztwo podatkowe, Doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości, Usługi
konsultingowe księgowości podatkowej, Audyt finansowy, Audyt
sprawozdań finansowych, Audyt przedsiębiorstw, Analizy kosztów
i korzyści, 36 Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości],
Ocena podatkowa, Doradztwo finansowe dotyczące podatków,
Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków], Usługi podatkowe i celne, Usługi w zakresie badań i analiz
finansowych, Wyceny finansowe, Usługi informacyjne, planowania,
doradcze i konsultacyjne w zakresie opodatkowania, 41 Szkolenie
w zakresie podatków, Szkolenie w zakresie rachunkowości, Szkolenie
w zakresie księgowości.
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(111) 352753
(220) 2021 11 26
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) XDISC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XDISC
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 536948

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.21
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Płyty CD, Płyty DVD, Płyty
gramofonowe.
(111) 352754
(220) 2021 11 26
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) XDISC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) XDISC GROUP
(540)

(210) 536949

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Płyty CD, Płyty DVD, Płyty
gramofonowe.
(111) 352755
(220) 2021 11 26
(151) 2022 04 20
(441) 2022 01 03
(732) XDISC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROVO
(540)

(210) 536950

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 26.04.05
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej.
(111) 352756
(220) 2021 11 26
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) XDISC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PURA SYSTEM
(540)
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(111) 352757
(220) 2021 11 26
(210) 536983
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) JACHNA-GRZESIAK MONIKA KLINIKA GRZESIAK,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Klinika Grzesiak
(510), (511) 1 Komórki macierzyste do badań lub celów naukowych,
5 Przeszczepy skóry, Przeszczepy [żywe tkanki], Tkanka biologiczna
do przeszczepiania, Komórki rekonstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry, Implanty chirurgiczne powstałe z komórek macierzystych, Komórki do celów medycznych,
Komórki macierzyste, Komórki macierzyste do celów medycznych,
Komórki rekonstytuowane do zabiegów klinicznych w zakresie pielęgnacji skóry, Żywe komórki do celów medycznych, 10 Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przeszczepy do użytku chirurgicznego, 41
Usługi nauczania związane z branżą chirurgiczną, Usługi edukacyjne
związane z zabiegami terapeutycznymi, 44 Chirurgia kosmetyczna,
Chirurgia plastyczna, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, Usługi doradcze
w zakresie chirurgii, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, Usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, Usługi w zakresie zabiegów upiększających, Zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Zabiegi terapeutyczne dla ciała.
(111) 352758
(220) 2021 11 26
(210) 536984
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOLTOP
(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) 352759
(220) 2021 11 26
(210) 536985
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOLSTOP
(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) 352760
(220) 2021 11 10
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) RYBKA WOJCIECH, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ZOO IGUANA
(540)

(210) 536302

(210) 536951

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 Baterie słoneczne, Ogniwa fotowoltaiczne, Kolektory
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, Kolektory fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej.

(591) zielony, szary, biały, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.15, 03.11.10, 03.11.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szamponami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szamponami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z witaminami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z witaminami dla
zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związ-
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ku z obrożami przeciwpasożytniczymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z jednorazowymi matami treningowymi dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi matami treningowymi dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z budami, kojcami i legowiskami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budami, kojcami
i legowiskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z poduszkami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z transporterami dla zwierząt w formie pudeł, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z transporterami
dla zwierząt w formie pudeł, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z klatkami zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klatkami zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, zabawkami i przedmiotami do zabawy dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami węchowymi będącymi zabawkami dla psa, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z karmami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z karmami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z pokarmami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pokarmami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi przyborami higienicznymi
i do pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z koszami, niemetalowymi, do przewożenia zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z koszami, niemetalowymi, do przewożenia zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z meblami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z meblami dla zwierząt domowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze szczotkami dla zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami dla
zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grzebieniami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z miskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z miskami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia zębów, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia zębów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z podkładkami pod miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z podkładkami pod
miskę dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze ściółką dla zwierząt, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt.

(111) 352761
(220) 2021 11 10
(210) 536324
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732)	SMYK MONIKA MOSEE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) mosee
(510), (511) 25 Odzież damska, Okrycia wierzchnie damskie, Szorty,
Spodenki, Spodnie, Bluzy, Bluzki, Swetry, Koszule, Sukienki, Body,
Kombinezony.
(111) 352762
(151) 2022 03 22

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

(210) 536325

(732)	SMYK MONIKA MOSEE, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mosee
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 25 Odzież damska, Okrycia wierzchnie damskie, Szorty,
Spodenki, Spodnie, Bluzy, Bluzki, Swetry, Koszule, Sukienki, Body,
Kombinezony.
(111) 352763
(220) 2021 11 14
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) CIECHAROWSKA KINGA, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KOSMOENERGETYKA KLASYCZNA AJNA
(540)

(210) 536379

(591) fioletowy, biały, czarny
(531) 26.13.25, 27.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Kursy szkoleniowe, Organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie seminariów
szkoleniowych, Organizacja szkoleń, Organizowanie i prowadzenie
wykładów w celach szkoleniowych, Medyczne usługi edukacyjne,
Usługi edukacji medycznej, 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
dla ludzi, Usługi w zakresie leczenia medycznego, Usługi poradnictwa medycznego, Usługi pomocy medycznej, Usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi opieki medycznej
świadczone przez uzdrowiska [spa], Usługi opieki medycznej, Usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, Usługi medyczne, Usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, Usługi
leczenia medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi klinik
zdrowia [medyczne], Usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, Usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem
Internetu, Usługi informacji medycznej, Usługi doradztwa medycznego świadczone przez domy opieki, Usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], Usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
[medyczne], Kliniki, Kliniki dla zwierząt, Kliniki medyczne, Medyczne
badania osób, Pomoc medyczna, Poradnictwo medyczne, Świadczenie pomocy medycznej, Świadczenie usług medycznych, Udzielanie
informacji medycznej, Usługi klinik medycznych, Usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, Usługi medycyny alternatywnej, Usługi paramedyczne.
(111) 352764
(220) 2021 11 23
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) BUDEK MATEUSZ, Bochnia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRESCO
(540)

(210) 536823

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 Ciśnieniowe ekspresy do kawy.
(111) 352765
(151) 2022 03 15

(220) 2021 10 08
(441) 2021 11 29

(210) 535025
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(732) BOJDO MARCIN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE BOFERM, Górki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BOFERM
(540)

(591) zielony, jasnozielony, biały
(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.04, 03.04.11, 03.04.12, 03.04.13,
03.04.18, 03.04.20, 03.04.24, 27.05.01, 29.01.13, 03.07.03, 03.07.19,
03.07.24, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.15
(510), (511) 5 Preparaty i artykuły weterynaryjne takie jak leki weterynaryjne, dodatki antybiotykowe do pasz dla zwierząt, Dodatki
do paszy dla zwierząt do celów medycznych, dodatki suplementujące dietę zwierząt, mineralne suplementy diety, 31 Karmy dla zwierząt
gospodarskich i domowych, Pasze, mieszanki paszowe, Koncentraty
i super koncentraty paszowe, Premiksy paszowe, Wapno do pasz, Śruty poekstrakcyjne, Otręby, Oleje paszowe, Dodatki do pasz nie do celów leczniczych, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach,
Ziarna jako nasiona i zboże, Świeże owoce i warzywa, zioła ogrodowe
świeże, świeże grzyby, rośliny i kwiaty naturalne, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, 35 Usługi agencji importowo-eksportowej, Usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych
i zagranicznych, Usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub
hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów
takich jak: preparaty i artykuły weterynaryjne, leki weterynaryjne, suplementy diety, karmy dla zwierząt, pasze, mieszanki paszowe, koncentraty paszowe, premiksy paszowe dla zwierząt, dodatki do pasz,
materiał siewny, produkty rolne, ogrodnicze, leśne, ziarna jako nasiona i zboże, żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, żywy drób, Usługi
marketingowe, Usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, Usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych i promocyjnych, Doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, Usługi badania rynku.
(111) 352766
(220) 2021 11 05
(210) 536116
(151) 2022 03 23
(441) 2021 12 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE EWA BARANIK SPÓŁKA JAWNA, Klucze (PL)
(540) (znak słowny)
(540) eevi
(510), (511) 5 Pieluchy [pieluszki dziecięce], Pieluchomajtki dziecięce,
Pieluszki dla niemowląt, Pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych,
24 Bielizna domowa, Bielizna kąpielowa z wyjątkiem odzieży, Bielizna stołowa niepapierowa, Bieżniki stołowe, Dzianina, Kapy na łóżka, Bielizna pościelowa i koce, Kocyki dziecięce, Kocyki do owijania
niemowląt, Koce do użytku na wolnym powietrzu, Narzuty na łóżka,
Pokrycie na materace, Pokrowce na materace [inne niż dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], Pokrycia mebli z tworzyw
sztucznych, Pokrycia na meble z tkanin, Obicia ścienne z materiałów
tekstylnych, Tkaniny, Zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych, Chorągiewki z materiałów tekstylnych lub
tworzyw sztucznych, Flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, Tekstylne chusteczki do nosa, Etykiety tekstylne, Moskitiery, Pledy podróżne, Pościel, Ręczniki, Ręczniki z kapturem, Ręczniki
dla dzieci, Ręczniki plażowe, Serwetki tekstylne, Serwetki tekstylne
dla dzieci, Zasłony z materiałów tekstylnych, Zasłony z tworzyw
sztucznych, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych,
Artykuły tekstylne do użytku jako pościel, Bielizna pościelowa dla
niemowląt, Jednorazowa pościel tekstylna, Osłony do łóżek dziecięcych [pościel], Śpiworki dla niemowląt, Śpiwory, Rękawice kąpielowe,
Ściereczki toaletowe [do mycia się], Materiały włókiennicze, Wyroby
tekstylne wykorzystywane w gospodarstwie domowym, Pieluszki
i otulacze dla dzieci z materiałów tekstylnych, 25 Odzież dla dzieci,
Bielizna dla dzieci, Nakrycia głowy dla dzieci, Obuwie dla dzieci, Bluz-
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ki dla dzieci, Chusty [odzież] dla dzieci, Czepki kąpielowe dla dzieci,
Dzianina dla dzieci [odzież], Pieluchomajtki [odzież] dla dzieci, Garnitury dla dzieci, Getry dla dzieci, Obuwie gimnastyczne dla dzieci,
Kąpielówki dla dzieci, Koszule dla dzieci, Koszulki gimnastyczne dla
dzieci, Krawaty dla dzieci, Kurtki [odzież] dla dzieci, Majtki dziecięce [odzież], Odzież gotowa dla dzieci, Odzież papierowa dla dzieci,
Odzież wodoodporna dla dzieci, Odzież z imitacji skóry dla dzieci,
Odzież ze skóry dla dzieci, Pantofle domowe dla dzieci, Piżamy dla
dzieci, Podkoszulki dla dzieci, Biustonosze dla dzieci, Pończochy
dla dzieci, Pończochy wchłaniające pot dla dzieci, Potniki dla dzieci, Prochowce dla dzieci, Rajstopy dla dzieci, Rajtuzy dla dzieci, Rękawiczki dla dzieci, Sari dla dzieci, Skarpetki dla dzieci, Spodnie dla
dzieci, Obuwie sportowe dla dzieci, Spódnice dla dzieci, Sukienki dla
dzieci, Swetry dla dzieci, Szale dla dzieci, Szaliki dla dzieci, Szlafroki
dla dzieci, Śliniaki niepapierowe dla dzieci, Togi dla dzieci, Wyprawki
dla dzieci [odzież], Wyprawki dla niemowląt, Powijaki dla niemowląt, Stroje maskaradowe dla dzieci, Cholewki do butów dla dzieci,
Obcasy dla dzieci, Okucia metalowe do obuwia dla dzieci, Odzież
ciążowa, Pasy ciążowe [odzież], Bielizna ciążowa, Odzież dla matek
karmiących, Bielizna dla matek karmiących, Piżamy, Bielizna nocna,
35 Usługi sprzedaży internetowej, hurtowej, detalicznej, wysyłkowej
oraz poprzez ofertę bezpośrednią odzieży, bielizny, nakryć głowy,
obuwia, pościeli, wyrobów tekstylnych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym, pieluch, Dekoracja wystaw sklepowych, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, Pokazy towarów, Promocja sprzedaży
dla osób trzecich, Usługi związane z dostarczaniem i obsługą manekinów do celów reklamowych i promowania sprzedaży, Handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Prezentowanie towarów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, Usługi pośrednictwa w handlu, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, bielizny
stołowej, bielizny pościelowej, bielizny kąpielowej, obuwia, nakryć
głowy, odzieży, wyrobów tekstylnych, towarów dla dzieci, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub
hurtowni lub poprzez Internet.

(111) 352767
(220) 2021 11 10
(210) 536298
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg Dolny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PCC Greenline
(540)

(591) zielony, szary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 Produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu i nauki, Składniki i półprodukty chemiczne przeznaczone dla budownictwa, rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, włókiennictwa, przemysłu
farmaceutycznego, kosmetycznego, barwnikarskiego, celulozowo-papierniczego, metalowego, spożywczego, wydobywczego, farb
i lakierów, Emulgatory, detergenty, dyspergatory, flokulanty, plastyfikatory, tworzywa sztuczne w stanie surowym, dyspersje tworzyw
sztucznych, surfaktanty, związki i preparaty chemiczne do stosowania jako środki pomocnicze w różnych gałęziach przemysłu, Środki
chemiczne do użytku jako półprodukty w produkcji kosmetyków,
środków toaletowych, środków do higieny intymnej i osobistej,
środków myjących i preparatów czyszczących, Dodatki chemiczne,
Dodatki chemiczne do betonu, Dodatki chemiczne do farb i powłok
powierzchniowych, Dodatki chemiczne do lakierów, Chemikalia
przemysłowe, Preparaty do konserwowania artykułów spożywczych
i przemysłowych, Chemikalia czyszczące, detergenty do użytku
przemysłowego, produkty chemiczne do celów przemysłowych,
mianowicie produkty odtłuszczające, odbarwiające, pochłaniające, impregnujące, emulgatory, substancje powierzchniowo czynne
i substancje żrące, Chemiczne środki czyszczące do użytku przemysłowego, Chemiczne środki czyszczące do stosowania w procesach przemysłowych, 3 Produkty i preparaty do prania, Proszki
i płyny do prania, Płyny do płukania, Środki do zmiękczania tkanin,
Wybielacze do tkanin, Odplamiacze do tkanin, Krochmal, Preparaty
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odplamiające i odkamieniające, Detergenty, Detergenty do użytku domowego, Detergenty do zmywania naczyń, Płyny i preparaty
do mycia naczyń, Środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
Środki i preparaty myjące, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające do użytku w gospodarstwach domowych, Uniwersalne preparaty czyszczące, Płyny i środki do mycia szyb, Preparaty wybielające do użytku domowego, Produkty do usuwania plam, Preparaty
odtłuszczające do celów domowych, Preparaty do udrażniania rur,
Ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, Nasączone ściereczki do polerowania, Środki do mycia owoców i warzyw, Środki
i preparaty myjące, piorące, wybielające, czyszczące, polerujące, szorujące i ścierające oraz mydła do użytku profesjonalnego w przemyśle, zakładach przemysłowych, instytucjach, lokalach handlowych,
gastronomii, budynkach i miejscach użyteczności publicznej, Mydła,
Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Balsamy do celów kosmetycznych, Kremy kosmetyczne, Środki kosmetyczne do mycia ciała, Płyny
do mycia ciała, Szampony, Płyny do pielęgnacji włosów, Preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Środki do mycia z właściwościami antybakteryjnymi, Płyny, żele i balsamy do kąpieli i pod prysznic,
Olejki do kąpieli, Pianki pod prysznic i do kąpieli, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Sole do kąpieli, Środki myjące do higieny intymnej,
nielecznicze, Aerozole do odświeżania i czyszczenia skóry, Kosmetyczne peelingi do ciała, Dezodoranty, Zapachy, preparaty zapachowe, Olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, Olejki
eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, Aromaty w aerozolu przeznaczone do pomieszczeń, Dezodoranty zapachowe do pomieszczeń, Kadzidełka, Aromatyczne potpourri, Preparaty zapachowe
do pomieszczeń, Saszetki zapachowe, Środki zapachowe odświeżające powietrze, 5 Środki i preparaty dezynfekujące, odkażające,
bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej i do zwalczania
robactwa do użytku profesjonalnego w przemyśle, zakładach przemysłowych, instytucjach, lokalach handlowych, gastronomii, budynkach i miejscach użyteczności publicznej, Środki i preparaty dezynfekujące, odkażające, bakteriobójcze, grzybobójcze, higieny sanitarnej
i do zwalczania robactwa do użytku w gospodarstwach domowych,
Mydła antybakteryjne i dezynfekujące, Odświeżacze powietrza, Odświeżacze do tkanin, Odświeżacze do odzieży, Preparaty do neutralizacji zapachów, 17 Materiały izolacyjne, Powłoki izolacyjne, Pokosty
izolacyjne, Farby izolacyjne, Płyty izolacyjne, Maty izolacyjne, Płytki
izolacyjne, Izolacje poliuretanowe, Tworzywa sztuczne półprzetworzone, Żywice syntetyczne półprzetworzone, 19 Niemetalowe materiały budowlane, Warstwy izolacyjne dachu, Bloczki budowlane
zawierające materiały izolacyjne, Szkło izolacyjne, Budynki przenośne niemetalowe, Niemetalowe budynki prefabrykowane, Obudowy
stanowiące budynki niemetalowe przenośne, Niemetalowe domy
przenośne, Domy modułowe, niemetalowe, Domy prefabrykowane
niemetalowe.

(111) 352768
(220) 2021 11 10
(151) 2022 03 23
(441) 2021 12 06
(732) KANIEWSKI JAROSŁAW, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	SUSHI FLOW
(540)

(210) 536280

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 08.07.03, 11.01.06
(510), (511) 43 Usługi restauracji sprzedających sushi.
(111) 352769
(220) 2021 11 08
(210) 536225
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) WŁODARCZYK JAROSŁAW CENTRUM REKLAMY GRAFFICO,
Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRAFFICO

(540)

(591) czarny, pomarańczowy
(531) 03.02.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Stojaki [konstrukcje] z metalu na rowery, Znaki oraz
wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, Metalowe szyldy reklamowe, Banery reklamowe metalowe [konstrukcje], Słupki
metalowe, Metalowe słupy reklamowe [konstrukcje], Słupy ogłoszeniowe metalowe, Ogrodzenia metalowe, Panele metalowe, Metalowe okładziny elewacyjne, Pawilony metalowe, Metalowe kioski
[konstrukcje], 9 Neony reklamowe, Mechaniczne lub świecące tablice reklamowe, Wyświetlacze z diodami LED, Panele wyświetlające
elektroniczne, Mechaniczne podświetlane szyldy, Cyfrowe nośniki
reklamy zewnętrznej [Digital signage], Szyldy [znaki] świecące, Panele wyświetlające do digital signage, 11 Lampy uliczne, Urządzenia
oświetleniowe LED, Oświetlenie ogrodowe, Panele [płyty] oświetleniowe, Grill, Paleniska ogrodowe, 19 Znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, niemetalowe, Kolumny reklamowe [konstrukcje nie z metalu], Słupy ogłoszeniowe niemetalowe, Ogrodzenie
niemetalowe, Wyroby dekoracyjne z betonu, Panele szklane, Panele
okładzinowe z materiałów niemetalowych, Panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, Pawilony wykonane z materiałów
niemetalowych, Kioski [konstrukcje nie z metalu], Szyldy (Niemetalowe-) na reklamy, 20 Meble, Meble domowe, biurowe i ogrodowe,
Meble metalowe, Kwietniki [meble], Altany [meble], Meble ogrodowe, Zewnętrzne meble, Tablice reklamowe [meble], Meble uliczne
niemetalowe, Ławki, Ławki miejskie, Stelaże do hamaków, Huśtawki
montowane na ganku, Donice drewniane w postaci skrzyń, Leżaki,
Tablice reklamowe, Stojaki na doniczki z kwiatami, Parawany [meble],
Słupki ogrodowe niemetalowe, 21 Donice do roślin, Gliniane donice,
Donice ceramiczne, Donice z tworzyw sztucznych, Kosze na śmieci,
Grille kempingowe, 22 Hamaki, 35 Projektowanie logo reklamowych,
Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w tym także świadczone
on-line, w związku z następującymi towarami: stojaki [konstrukcje]
z metalu na rowery, znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe, z metalu, metalowe szyldy reklamowe, banery reklamowe metalowe [konstrukcje], słupki metalowe, metalowe słupy reklamowe
[konstrukcje], słupy ogłoszeniowe metalowe, ogrodzenia metalowe,
panele metalowe, metalowe okładziny elewacyjne, pawilony metalowe, metalowe kioski [konstrukcje], Usługi sprzedaży detalicznej i/
lub hurtowej, w tym także świadczone on-line, w związku z następującymi towarami: neony reklamowe, mechaniczne lub świecące
tablice reklamowe, wyświetlacze z diodami LED, panele wyświetlające elektroniczne, mechaniczne podświetlane szyldy, cyfrowe nośniki reklamy zewnętrznej [Digital signage], szyldy [znaki] świecące,
panele wyświetlające do digital signage, lampy uliczne, urządzenia
oświetleniowe LED, oświetlenie ogrodowe, panele [płyty] oświetleniowe, grill, paleniska ogrodowe, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub
hurtowej, w tym także świadczone on-line, w związku z następującymi towarami: znaki oraz wyświetlacze informacyjne i reklamowe,
niemetalowe, kolumny reklamowe [konstrukcje nie z metalu], słupy
ogłoszeniowe niemetalowe, ogrodzenie niemetalowe, wyroby dekoracyjne z betonu, panele szklane, panele okładzinowe z materiałów
niemetalowych, panele z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, pawilony wykonane z materiałów niemetalowych, kioski
[konstrukcje nie z metalu], szyldy (Niemetalowe-) na reklamy, Usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w tym także świadczone on-line, w związku z następującymi towarami: meble, meble domowe,
biurowe i ogrodowe, meble metalowe, kwietniki [meble], altany [meble], meble ogrodowe, zewnętrzne meble, tablice reklamowe [meble], meble uliczne niemetalowe, ławki, ławki miejskie, stelaże do hamaków, huśtawki montowane na ganku, donice drewniane w postaci
skrzyń, leżaki, tablice reklamowe, stojaki na doniczki z kwiatami, parawany [meble], słupki ogrodowe niemetalowe, Usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w tym także świadczone on-line, w związku
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z następującymi towarami: hamaki, donice do roślin, gliniane donice,
donice ceramiczne, donice z tworzyw sztucznych, kosze na śmieci,
grille kempingowe, 42 Grafika artystyczna, Projektowanie wizualne,
Projektowanie mebli.

(111) 352770
(220) 2021 11 04
(210) 536079
(151) 2022 03 25
(441) 2021 12 06
(732)	GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SZWAGIER LUDWIKA
(510), (511) 3 Środki do mycia, czyszczenia, szorowania, polerowania,
w tym płyny do mycia, płyny do zmywania naczyń, tabletki do zmywarek, kapsułki do prania.
(111) 352771
(220) 2021 11 04
(210) 536078
(151) 2022 03 25
(441) 2021 12 06
(732)	GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TEŚCIOWA LUDWIKA
(510), (511) 3 Środki do mycia, czyszczenia, szorowania, polerowania,
w tym płyny do mycia, płyny do zmywania naczyń, tabletki do zmywarek, kapsułki do prania.
(111) 352772
(220) 2021 11 04
(210) 536077
(151) 2022 03 25
(441) 2021 12 06
(732)	GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SYN LUDWIKA
(510), (511) 3 Środki do mycia, czyszczenia, szorowania, polerowania,
w tym płyny do mycia, płyny do zmywania naczyń, tabletki do zmywarek, kapsułki do prania.
(111) 352773
(220) 2017 02 09
(210) 467362
(151) 2022 03 16
(441) 2017 04 18
(732) WOJTCZAK AGATA, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Brain Inside
(510), (511) 25 nakrycia głowy, w tym czapki i kapelusze, rękawiczki,
sukienki, akcesoria na szyję, w tym szaliki, szale, kominy oraz tuby,
opaski na głowę, bluzy, odzież gimnastyczna, t-shirty z krótkim rękawem, bluzy, bluzki, stroje sportowe, opaski przeciwpotne na nadgarstek, topy, koszule, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim lub
długim rękawem, kurtki, nauszniki, podkoszulki, skarpetki, swetry,
bielizna, kamizelki, płaszcze, spodnie, obuwie (z wyjątkiem obuwia
ortopedycznego), 35 sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w tym sprzedaż internetowa, następujących towarów: nakrycia głowy, w tym
czapki i kapelusze, rękawiczki, sukienki, akcesoria na szyję, w tym
szaliki, szale, kominy oraz tuby, opaski na głowę, bluzy, odzież gimnastyczna, t-shirty z krótkim rękawem, bluzy, bluzki, stroje sportowe,
opaski przeciwpotne na nadgarstek, topy, koszule, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim lub długim rękawem, kurtki, nauszniki,
podkoszulki, skarpetki, swetry, bielizna, kamizelki, płaszcze, spodnie,
obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego), torby.
(111) 352774
(220) 2017 04 13
(210) 470449
(151) 2022 03 21
(441) 2017 10 16
(732)	NORBERCIAK GRZEGORZ RYSZARD KREATYWNIE,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Młody Book
(510), (511) 35 sprzedaż książek, promocja sprzedaży..
(111) 352775
(220) 2019 10 30
(151) 2022 03 14
(441) 2019 12 23
(732)	NUFARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ASTRAL
(510), (511) 5 herbicydy.

(210) 506247
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(111) 352776
(220) 2020 08 04
(210) 516790
(151) 2022 04 21
(441) 2022 01 03
(732) FREEZCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) better fish
(540)

(591) biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.09.01, 03.09.24
(510), (511) 29 ryby, ryby przetworzone, ryby wędzone, ryby suszone, ryby mrożone, ryby marynowane, ryby konserwowane, konserwowane ryby, ryby solone, gotowane ryby, mrożone gotowane ryby,
ryby w puszkach, ryby prażmowate, nieżywe, ryby aju [nieżywe], ryby
w oliwie z oliwek, ryby, owoce morza i mięczaki, płatki suszonej ryby
[kezuri-bushi], produkty z przetworzonej ryby do spożycia dla ludzi,
gotowane na parze kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], przetworzone owoce morza, owoce morza [nieżywe], owoce
morza, suszone owoce morza, konserwowe owoce morza, gotowane
owoce morza, solone i fermentowane owoce morza [jeotgal], owoce morza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], łosoś [nieżywy],
łosoś, nieżywy, krokiety z łososia, kawior z łososia, ikra z łososia morskiego do celów spożywczych, wędzony łosoś, 30 rybne kanapki,
sosy rybne, pierożki rybne, kanapki z rybą, ryba w cieście, dodatki
smakowe z ryb, sól do konserwowania ryb, sosy do mrożonych ryb,
granulki soli do konserwowania ryb, kanapki z filetem z ryby, dashi-tsuyu [japoński bulion rybny], wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, taiyaki (japońskie
ciastka w kształcie ryby z różnymi nadzieniami), gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw.
(111) 352777
(220) 2020 11 20
(210) 521116
(151) 2022 04 28
(441) 2020 12 28
(732) VVC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PROVISUS klinika okulistyczna
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.07, 26.04.12, 26.04.18, 02.09.04, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi okulistyczne, usługi badania wzroku [zakłady
optyczne], badania medyczne, kliniki medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, usługi medyczne, medyczne badania osób, badania optyczne.
(111) 352778
(220) 2021 05 05
(210) 528496
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 29
(732) MIASTO ŁÓDŹ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ŁÓDŹ.pl DLA SENIORA DLA RODZINY DLA KOCHAJĄCYCH
ŁÓDŹ
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(540)

(591) biały, czerwony, żółty, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe i marketingowe online, Publikowanie tekstów reklamowych, Usługi public relations, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], Dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, prospektów,
materiałów drukowanych, próbek], 38 Komunikacja radiowa, Transmisja podkastów, Usługi w zakresie videokonferencji, 39 Dostarczanie gazet, 40 Drukowanie, 41 Publikowanie tekstów innych niż teksty
reklamowe, Publikowanie online elektronicznych książek i czasopism.
(111) 352779
(220) 2021 05 27
(210) 529559
(151) 2022 04 22
(441) 2021 08 30
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL);
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL);
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.13.25
(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, Sprzęt elektroniczny, Sprzęt elektryczny, Akcesoria do sprzętu elektronicznego, Urządzenia elektroniczne,
Urządzenia elektryczne, Akcesoria do urządzeń elektronicznych, 16
Publikacje, Gazety, Czasopisma, Druki, Kalendarze, Książki, Wydawnictwa jednorazowe, Katalogi, Komiksy, Fotografie, Notesy, Pióra,
Długopisy, Ołówki, Materiały do nauczania z wyjątkiem aparatów,
Torby, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe, Materiały instruktażowe, Materiały piśmienne, Papier, Tektura, Wyroby z papieru,
Wyroby z tektury, 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, Informa-

cja 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, Sprzedaż detaliczna, Sprzedaż hurtowa, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów 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, 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, Doradztwo podatkowe, 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, Usługi naprawcze, Usługi konserwacyjne, 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, Działalność centrów telefonicznych (call center), Usługi telekomunikacyjne, Usługi komunikacji elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne przewodowe, Usługi telekomu-
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nikacyjne 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], Przekaz satelitarny, 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, Wyznaczanie położenia obiektów za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych, Dostarczanie informacji o położeniu
obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 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, 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 w zakresie prowadzenia stacji radiowych, Usługi
w zakresie prowadzenia 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
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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, Usługi opiekuńcze, 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,
Usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, Usługi ochroniarskie, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 352780
(220) 2021 06 10
(210) 530110
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732) ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI
ENERGOPOMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TKE
(540)

(591) niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 24.15.01, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak-
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tycznych, Urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, Magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty
(dyski), Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych, Maszyny liczące, Sprzęt przetwarzający dane, Komputery, Sprzęt komputerowy, Programy komputerowe nagrane, Programy
komputerowe do ładowania, Publikacje elektroniczne do pobrania,
Utrwalone na nośnikach informacje i dane, Komputerowe bazy danych, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje komputerowe
nagrane, Komputerowe urządzenia sterujące, Programy komputerowe sterujące, Komputerowe stacje robocze, Sprzęt komputerowy
[hardware], Sprzęt peryferyjny do komputerów, Programy systemów
operacyjnych, Oprogramowanie komputerowe [programy], Komputerowe programy operacyjne, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Wstępnie nagrane programy komputerowe, Programy do przetwarzania danych, Programy sterujące komputerowe,
nagrane, Programy do sieciowych systemów operacyjnych, Programy komputerowe do zarządzania projektami, Programy komputerowe do przetwarzania obrazów, Programy do magazynowania danych, Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy
komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Programy komputerowe dotyczące sieci lokalnych [LAN], Programy komputerowe
do projektowania interfejsów użytkownika, Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, Programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, Programy komputerowe
umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Komputerowe systemy, Systemy operacyjne, Interaktywne systemy
komputerowe, Systemy informatyczne (oprogramowanie), Komputerowe programy operacyjne, Oprogramowanie komputerowe dla
przemysłu: energetycznego, ciepłowniczego, hutniczego, górniczego, hutniczego, gazowniczego, chemicznego, papierniczego, wodociągów i pompowni wody, Oprogramowanie, programy i aplikacje
komputerowe do prognozowania i symulacji kosztów, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do zarządzania projektami, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do identyfikacji błędów pomiarowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje
komputerowe do obliczeń i przetwarzania danych pomiarowych,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do bilansowania i nadzoru eksploatacji urządzeń, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do oceny eksploatacji i stanu technicznego
urządzeń w elektrowniach i elektrociepłowniach, Oprogramowanie,
programy i aplikacje komputerowe do instalacji przemysłowych,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do kontroli
i optymalizacji procesów energetycznych, zarządzania energią, technicznej kontroli eksploatacji instalacji energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do bilansowania i bieżącego nadzoru pracy bloku energetycznego, Oprogramowanie,
programy i aplikacje komputerowe do rozdzielania zużycia energii
chemicznej na produkcję ciepła i energii elektrycznej, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do prognozowania produkcji, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do wyznaczania wskaźników pracy turbozespołu parowego, gazowego,
kotła i urządzeń pomocniczych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do wyznaczania zużycia paliwa, Oprogramowanie,
programy i aplikacje komputerowe do identyfikacji czynników wpływających na pogorszenie pracy bloku oraz przeliczenie tych czynników na wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do prognozowania produkcji energii i kosztów z tym związanych na podstawie
prognoz pogody, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do kontroli i optymalizacji procesów energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do technicznej kontroli
eksploatacji instalacji energetycznych, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do bilansowania i bieżącego nadzoru pracy
bloków i urządzeń energetycznych, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do rozdzielenia zużycia energii chemicznej
na produkcję ciepła i energii elektrycznej, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do obliczeń termodynamicznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do symulacji, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do analiz
rynkowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe

do analiz środowiskowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje
komputerowe do wyznaczania zużycia paliw w elektrowni, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do rozdziału węgla
w elektrowni, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
podziału zużycia paliw w elektrowni, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do indywidualnej oceny pracy poszczególnych urządzeń i całych układów oraz wpływu ich stanu technicznego
na ekonomię pracy elektrowni, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do określania efektywności pracy elektrociepłowni, Oprogramowanie, Programy i aplikacje komputerowe utrzymania
instalacji przemysłowych, Oprogramowanie, programy i aplikacje
komputerowe do kontroli i wsparcia w optymalizacji urządzeń energetycznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do obliczeń termodynamicznych, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do prognozowania wskaźników i produkcji,
Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe do analiz inżynierskich, Oprogramowanie, programy i aplikacje komputerowe
do nadzoru nad efektywnością energetyczną, Oprogramowanie,
programy i aplikacje komputerowe do agregacji danych oraz wykonania obliczeń i wizualizacji danych, Oprogramowanie, programy
i aplikacje komputerowe do oceny pracy urządzeń i układów elektrociepłowni, 35 Analiza kosztów, Analiza kosztów wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, Pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, Usługi systematyzacji, sortowania
i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, Komputerowe zarządzanie plikami, Wyszukiwanie informacji w bazach i plikach
komputerowych, Analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, Zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Badania rynkowe, Badania biznesowe, Informacja o działalności gospodarczej, Analizy
kosztów, Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, Zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 42 Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania,
Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Badania techniczne
urządzeń, Badania techniczne urządzeń energetycznych elektrowni,
elektrociepłowni i ciepłowni, Analizy systemów komputerowych,
Usług inżynierskie i informatyczne w zakresie serwisowania i doradztwa dot. procesów energetycznych, Usług inżynierskie i informatyczne w zakresie rozwoju systemów komputerowych, Usług inżynierskie
i informatyczne technicznych badań urządzeń energetycznych, Usługi naukowe i technologiczne, Usługi projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Kontrola jakości, Doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Badania
i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo i konsultacje dotyczące sieciowych aplikacji komputerowych, Doradztwo dotyczące
rozwijania systemów komputerowych, Zapewnianie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sieci komputerowych, Usługi programowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania, Wynajem
oprogramowania komputerowego, Usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, Usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w dziedzinie analizy systemów informacyjnych, Usługi doradcze
i informacyjne związane z projektowaniem, Programowaniem
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego, Usługi doradztwa technicznego dotyczące przetwarzania danych, Usługi doradztwa technicznego w zakresie technologii informacyjnej, Usługi informacyjne
dotyczące zastosowania systemów komputerowych, Usługi konsultacyjne dotyczące komputerów i informatyki, Usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, Hosting, oprogramowanie
jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Doradztwo w zakresie sieci i aplikacji do przetwarzania w chmurze
obliczeniowej, Elektroniczne przechowywanie plików i dokumenty,
Hosting aplikacji multimedialnych, Konfiguracja sieci komputerowych za pomocą oprogramowania, Oprogramowanie jako usługa
(SaaS), Platforma jako usługa (PaaS), Przechowywanie danych elektronicznych, Przechowywanie danych online, Tworzenie kopii zapasowych danych elektronicznych, Udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamięciowej w internecie, Udostępnianie zapasowych
programów i urządzeń komputerowych, Wynajem programów komputerowych, Wynajem oprogramowania komputerowego, urządzeń
do przetwarzania informacji i komputerowych urządzeń peryferyj-
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nych, Wynajem oprogramowania komputerowego do odczytu strumienia danych, Usługi hurtowni danych (składowanie danych), Zarządzanie zasobami cyfrowymi, Usługi badawczo-rozwojowe dotyczące
sprzętu komputerowego i programów komputerowych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, Aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych,
Aktualizacja programów komputerowych, Diagnozowanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym, Naprawa uszkodzonych programów komputerowych, Modyfikowanie programów komputerowych, Konserwacja programów komputerowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Instalacja oprogramowania sprzętowego,
Opracowywanie baz danych, Usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych, Powielanie programów komputerowych, Usługi w zakresie szyfrowania i dekodowania danych,
Usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, Analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych, Świadczenie usług zabezpieczeń w zakresie sieci komputerowych, Usługi w zakresie sieciowych
zapór komputerowych, Wypożyczanie sprzętu i urządzeń komputerowych, Wypożyczanie urządzeń kodujących, Wypożyczanie sprzętu
komputerowego i komputerowych urządzeń peryferyjnych, Usługi
inżynieryjne, Usługi w zakresie miernictwa i eksploracji, Badania inżynieryjne, Pomiary inżynieryjne, Prowadzenie badań inżynierskich,
Przygotowywanie raportów technicznych, Testy inżynieryjne, Analiza projektu produktu, Badanie jakości produktów.
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(732)	STYSIŃSKI JAROSŁAW, STYSIŃSKA HALINA, STYSIŃSKI
SZYMON P.H.U. PINUS COMPANY SPÓŁKA CYWILNA, Zabór (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pinus COMPANY
(540)

(591) ciemnozielony
(531) 05.01.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 40 obróbka materiałów z tworzyw sztucznych.
(111) 352783
(220) 2021 06 30
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) BUREK ANDRZEJ INVENTOR, Giedlarowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVENTOR CATERING EST. 2009 BE HAPPY
(540)

(210) 530960

(111) 352781
(220) 2021 06 17
(210) 530392
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 29
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta CUKIER Z DODATKIEM WANILII PREMIUM NATURALNE
SKŁADNIKI
(540)

(531) 16.01.15, 11.01.03, 11.01.04, 01.01.03, 27.05.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 352784
(220) 2021 07 22
(210) 531907
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732) CZEKAJSKI DOMINIK CZEKAJSKI, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UWAGA PIWO
(540)

(591) pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy, czarny, szary,
biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 25.01.15, 05.05.21
(510), (511) 30 Cukier, cukier biały, cukier do produkcji dżemów, Cukier do produkcji galaretek, Cukier do produkcji przetworów owocowych, Cukier inny niż do celów leczniczych, Cukier kandyzowany
do celów spożywczych, Cukier karmelizowany, Cukier owocowy,
Cukier palmowy, Cukier puder, Dodatki smakowe i przyprawy, Preparaty do ciast, Preparaty do wyrobu produktów piekarniczych, Preparaty przyprawowe, Produkty spożywcze z cukru do przyrządzania
deserów, Produkty spożywcze z cukru do słodzenia deserów, Przyprawy, Przyprawy do pieczenia, Substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia inne niż olejki eteryczne.
(111) 352782
(151) 2022 03 22

(220) 2021 06 29
(441) 2021 12 06

(210) 530879

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.24, 08.07.25
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 352785
(220) 2021 08 09
(151) 2022 04 27
(441) 2022 01 10
(732)	EMOTIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Puławy (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 532520
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(540) Tutay
(510), (511) 35 Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Obsługa administracyjna firm na zlecenie, Marketing ukierunkowany, Usługi
pośrednictwa w handlu, Usługi związane z listami prezentów, 39 Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja miejsc na podróż samolotem,
Rezerwacja miejsc na podróż pociągiem, Rezerwacja miejsc na podróż autokarem, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek,
Organizowanie podróży i rejsów, Organizowanie biletów lotniczych,
biletów rejsowych i biletów kolejowych, Pakowanie prezentów, Pakowanie towarów, Pakowanie towarów na upominki, Zawijanie [pakowanie] towarów, Pakowanie i opakowywanie towarów, Rezerwacja
miejsc w różnych środkach transportu, Rezerwacja transportu, 41 Informacja o imprezach rozrywkowych, Informacja o rekreacji, Usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], Wynajmowanie obiektów
sportowych, Rezerwowanie miejsc na pokazy, Rezerwowanie miejsc
na pokazy i imprezy sportowe, Informacja o edukacji, 43 Rezerwacja
miejsc w pensjonatach, Rezerwacje miejsc w hotelach, Usługi rezerwacji pokojów, Usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych,
Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami].
(111) 352786
(220) 2021 08 11
(210) 532602
(151) 2022 01 18
(441) 2021 10 04
(732) MURKRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Węgrzce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MURKRAK
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.11.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 Balustrady, baraki, barierki bezpieczeństwa na drogach, betonowe elementy budowlane, pustaki, niemetalowe materiały budowlane, 35 Prowadzenie hurtowni i sklepów detalicznych
z materiałami budowlanymi, 36 Wynajem pomieszczeń biurowych,
37 Wykonawstwo oraz kierowanie i nadzorowanie robót wewnętrznych i zewnętrznych: ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych, instalatorstwa teletechnicznego, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, dróg i mostów, sieci
energetycznych, usługi sprzętem budowlanym, wynajem sprzętu
budowlanego, inwestorstwo budowlane zastępcze, 40 Usługi mechaniczno-ślusarskie, 42 Projektowanie budowlane.
(111) 352787
(220) 2021 08 26
(210) 533190
(151) 2022 04 28
(441) 2022 01 10
(732)	A&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wschowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kinderplay DOLLS & STROLLERS
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Wózki dla lalek, Lalki.
(111) 352788
(220) 2021 09 03
(151) 2022 03 08
(441) 2021 11 22
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)

(210) 533539

(540) Kropelki
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, słodycze,
wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki,
galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach,
wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(111) 352789
(220) 2021 09 03
(210) 533545
(151) 2022 03 08
(441) 2021 11 22
(732) PRYNCY TEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BISS
(510), (511) 30 Świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, słodycze,
wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki,
galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach,
wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane,
lody, sorbety.
(111) 352790
(220) 2021 09 07
(210) 533709
(151) 2022 04 21
(441) 2021 12 20
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TARGI GOŁĘBI POCZTOWYCH POZNAŃ
(540)

(591) ciemnozielony, jasnoniebieski, jasnozielony, niebieski,
zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.11
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe,
Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja,
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe,
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne,
Pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk
wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie
i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 Organizowanie i obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, Organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, Usługi wydawnicze.
(111) 352791
(220) 2021 09 07
(210) 533710
(151) 2022 04 21
(441) 2021 12 20
(732) MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EURO TARGET SHOW MYŚLISTWO STRZELECTWO SURVIVAL
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(540)

(732) TERRAVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZYJEMNOŚĆ Z POZNANIA
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.01.01, 26.01.16, 16.03.25, 26.13.25
(510), (511) 35 Organizowanie i obsługa imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Usługi marketingowe,
Usługi reklamowe, Przygotowywanie, publikowanie, dystrybucja,
uaktualnianie materiałów reklamowych, takich jak: katalogi targowe,
plakaty, druki, prospekty, broszury, gadżety, materiały promocyjne,
Pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych, Pośrednictwo handlowe, Wynajem powierzchni na cele reklamowe, Wynajem powierzchni wystawienniczych, Dekoracja stoisk
wystawienniczych, Wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, Badanie rynku i opinii publicznej, Pozyskiwanie, gromadzenie
i udostępnianie informacji, Doradztwo specjalistyczne w zakresie reklamy, 41 Organizowanie I obsługa wystaw oraz targów związanych
z kulturą, edukacją lub rozrywką, Organizowanie i obsługa konferencji, szkoleń, kongresów, sympozjów, konkursów, Usługi wydawnicze.
(111) 352792
(220) 2021 09 09
(210) 533780
(151) 2022 04 14
(441) 2021 10 04
(732) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GRANO
(540)

(591) jasnobrązowy, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.13, 29.01.12
(510), (511) 29 Drób, grzyby, jaja, mięso, migdały, orzechy, owoce,
owoce morza, ryby, warzywa, ziemniaki-wszystkie wymienione towary mrożone, chłodzone, apertyzowane, konserwowane lub suszone, również w postaci przetworzonej, przyrządzonej i/lub w postaci
mieszanek np. chipsy, chrupki, dżemy, galaretki, koncentraty, Masa
jajowa, sery, śmietana i bita śmietana, Tłuszcze: frytury, margaryna,
masło, oleje, oliwa, smalec, wodorosty do celów spożywczych, 30
Aromaty do ciast, biszkopty, bułki, ciasta, chleby, drożdże, kasza,
keczup, lody, majonez, makarony, mąka, mięso zapiekane w cieście,
musztarda, ozdoby do ciast jadalne, pierogi na bazie mąki, pizze,
placki, płatki, płatki śniadaniowe, proszki do pieczenia, przyprawy
korzenne, puddingi, pyzy, ryż, słodycze, sosy do mięsa, sosy do polewania deserów, wyroby cukiernicze i piekarnicze: tarty, tortille,
zapiekanki, żywność na bazie mąki, 35 Usługi: agencji informacji
handlowej, badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych,
organizowanie pokazów towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamy i reklama
za pośrednictwem Internetu, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni reklamowych, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów branży: cukierniczej,
gastronomicznej, piekarniczej, spożywczej pozwalające wygodnie
je oglądać i kupować w hurtowniach i sklepach oraz oferowanie tych
towarów również za pośrednictwem Internetu, 39 Usługi dostarczania towarów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dystrybucja paczek i przesyłek, magazynowanie, pakowanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, rozładunek, spedycja,
usługi kurierskie, 42 Usługi administrowania stronami komputerowymi, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 352793
(151) 2022 03 24
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(220) 2021 09 28
(441) 2021 12 06

(210) 534460

(531) 03.04.11, 27.05.01
(510), (511) 30 Czekolada, cukierki, pralinki, karmelki, batony czekoladowe, krem czekoladowy, krem czekoladowo-orzechowy, wyroby
cukiernicze, wyroby piekarnicze, krakersy w czekoladzie, ciasteczka,
słodycze, słodycze na choinkę, polewy czekoladowe, wyroby czekoladopodobne, czekoladki, figurki czekoladowe, sezamki, galaretki.
(111) 352794
(220) 2021 10 01
(210) 534671
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732)	NEW TECHNOLOGY ASSOCIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeczotki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Skuteczna Kobieta Roku
(540)

(591) czerwony
(531) 26.11.03, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.04, 25.01.25,
05.13.25, 29.01.01
(510), (511) 41 Organizowanie konkursów, Organizowanie konkursów za pośrednictwem internetu, Informacja o imprezach rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, Organizowanie i prowadzenie koncertów, Organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, Organizowanie konkursów w dziedzinie edukacji
lub rozrywki, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Doradztwo zawodowe, Informacja o edukacji, Informacja
o rekreacji, Kształcenie praktyczne [pokazy], Publikowanie książek,
Publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, Publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, Przekazywanie know-how [szkolenia], Usługi klubowe w dziedzinie rozrywki i nauczania,
Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi przekwalifikowania zawodowego, Udostępnianie informacji dotyczących
edukacji, kształcenia zawodowego, rozrywki, promocji zatrudnienia,
aktywizacji zawodowej równego statusu kobiet i mężczyzn za pomocą portalu on-line.
(111) 352795
(220) 2021 10 03
(210) 534705
(151) 2022 04 27
(441) 2022 01 10
(732) B2WED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) B2Wed
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie biznesem, administracja biznesowa, zapis informacji na kartach perforowanych [funkcje biurowe],
usługi marketingowe i promocyjne, reklama online w sieci komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz przez ofertę bezpośrednią dla usługodawców z branży ślubnej, 42 Usługi technologiczne, badania
i projektowanie z tym związane, projektowanie i rozwój oprogramowania komputerowego, dostarczanie wyszukiwarek do Internetu,
oprogramowanie jako usługa, programowanie komputerowe i portal ślubny jako wyszukiwarka internetowa w branży ślubnej.
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(111) 352796
(220) 2021 10 03
(210) 534706
(151) 2022 04 27
(441) 2022 01 10
(732) B2WED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Z-MILOSCI
(510), (511) 16 Papier, tektura i materiały drukowane, materiały introligatorskie, typy drukarki (wszelkiego rodzaju drukarki do papieru),
bloki drukarskie, zaproszenia i inne drukowane materiały ślubne, 35
Reklama, zarządzanie biznesem, administracja biznesowa, zapis informacji na kartach perforowanych [funkcje biurowe], usługi marketingowe i promocyjne, reklama online w sieci komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej
oraz przez ofertę bezpośrednią dla usługodawców z branży ślubnej.
(111) 352797
(220) 2021 12 15
(210) 537754
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) Occidental Petroleum Corporation, Houston (US)
(540) (znak słowny)
(540) ZERO IN
(510), (511) 37 Doradztwo w zakresie wydobycia ropy naftowej,
projektów wydobycia geotermalnego, projektów wydobycia ropy
naftowej i gazu, 40 Usługi w zakresie wychwytywania, sprężania
i sekwestracji dwutlenku węgla, 42 Usługi w zakresie poszukiwania
ropy naftowej i gazu, Poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów
gazowych, Usługi doradcze dotyczące technologii geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla.
(111) 352798
(220) 2020 11 10
(210) 520816
(151) 2021 04 08
(441) 2020 12 21
(732) BRIDGE SOLUTIONS HUB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) wpadaj.pl
(510), (511) 9 sterowniki urządzeń i oprogramowania wbudowanego
w urządzenia, oprogramowanie sprzętowe, sterowniki urządzeń,
oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, wbudowane oprogramowanie operacyjne, komputerowe systemy operacyjne, oprogramowanie komputerowe dostosowane do używania w obsłudze komputera, systemy operacyjne, programy sterujące
komputerowe, nagrane, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, komputerowe programy operacyjne, komputerowe bazy danych, sterowniki
oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację
między sobą, programy systemów operacyjnych, oprogramowanie
sprzętowe do komputerowych urządzeń zewnętrznych, nagrane programy komputerowe, aplikacje komputerowe do pobrania, oprogramowanie do handlu elektronicznego i płatności elektronicznych,
oprogramowanie ułatwiające transakcje płatnicze za pomocą środków elektronicznych, oprogramowanie do płatności elektronicznych,
oprogramowanie do rezerwacji i zarządzania wizytami, członkami
personelu oraz pokojami w salonach z branży beauty, magnetyczne
nośniki danych, urządzenia do przetwarzania danych, oprogramowanie komputerowe, urządzenia i oprogramowanie ze sztuczną inteligencją, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie do zastosowania
w telefonach komórkowych, oprogramowanie do przenośnych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do planowania spotkań,
oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych, oprogramowanie umożliwiające komunikację bezpośrednią pomiędzy klientami a usługodawcami, oprogramowanie do pobrania oparte
na sztucznej inteligencji do użytku w dziedzinie opieki medycznej, 35
reklama, zarządzanie w działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
usługi porównywania cen, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, komputerowe zarządzanie plikami, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, reklama korespondencyjna, reklama on-line

za pośrednictwem sieci komputerowej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przygotowywanie reklam prasowych, reklama on-line za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, reklamy on-line, badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, reklamy kinowe, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, publikowanie tekstów reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, doradztwo i konsultacje w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, elektroniczne przetwarzanie danych,
doradztwo związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, wsparcie i doradztwo w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą i jej organizacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, udostępnienie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób
trzecich, usługi reklamowe polegające na rozpowszechnianiu za pośrednictwem sieci komputerowej bazy informacji o usługach salonów
z branży beauty, lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz o innych usługach medycznych, usługi reklamowe związane z prezentowaniem
w Internecie usług salonów z branży beauty dla celów ich nabywania
przez klientów, usługi reklamowe związane z prezentowaniem w Internecie usług lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług
medycznych dla celów ich nabywania przez pacjentów, usługi reklamowe związane z prezentowaniem w Internecie usług finansowych
dla celów ich nabywania przez klientów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych w zakresie usług z branży beauty za pośrednictwem
sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
w zakresie usług medycznych za pośrednictwem sieci komputerowej,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w zakresie usług finansowych za pośrednictwem sieci komputerowej usługi przypominania
o spotkaniach, potwierdzanie umówionych spotkań dla osób trzecich
usługi administracji biznesowej w zakresie rezerwacji i zarządzania
spotkaniami członkami personelu i pokojami w salonach z branży beauty, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
i promocyjnymi, organizacja, prowadzenie nadzorowanie programów
lojalnościowych i motywacyjnych dla klientów, organizowanie zarządzanie programami motywacyjnymi i lojalnościowymi w zakresie
działalności gospodarczej, doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, usługi w zakresie kart lojalnościowych, zarządzanie programami świadczeń pracowniczych, organizacja subskrypcji pakietów medycznych, programy opieki
zdrowotnej i dobrostanu pracowników, usługi biurowe w zakresie organizowania spotkań, usługi reklamowania telemedycyny, analiza danych statystycznych wynikających z korzystania portali internetowych, analiza danych biznesowych, 42 projektowanie i ulepszanie
sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe], usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
w szczególności cloud computing i oprogramowanie jako usługa
[SaaS], elektroniczna konwersja danych lub programów, projektowanie oprogramowania komputerowego, konwersja danych i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna]: tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, usługi artystów grafików, odzyskiwanie danych komputerowych, usługi w zakresie grafiki
komputerowej, opracowywanie projektów technicznych, aktualizacja
oprogramowania komputerowego, administracja serwerów, udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania oprogramowania, systemów i sieci komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, analizy systemów komputerowych, usługi projektowania grafiki komputerowej, administrowanie prawami użytkowników w sieciach komputerowych, usługi w zakresie instalowania i konserwacji oprogramowania komputerowego, konwersja programów
komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, aktualizacja i projektowanie oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, projektowanie i opracowywanie oprogra-
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mowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, instalacje oprogramowania komputerowego, tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania on-line nie do pobrania do przetwarzania płatności elektronicznych, udostępnianie on-line oprogramowania nie do pobrania, zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, udostępnianie oprogramowania
w globalnej sieci komputerowej, udostępnianie oprogramowania on-line nie do pobrania do rezerwacji i zarządzania spotkaniami, członkami personelu i usługami w salonach z branży beauty, pisanie programów komputerowych do zastosowań portali umożliwiających
rezerwację terminu wizyty u usługodawcy, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania komputerowego, udostępnianie strony internetowej z oprogramowaniem
nie do pobrania do użytku w odniesieniu do świadczenia usług telezdrowia, telemedycyny, wirtualnej opieki medycznej i wsparcia medycznego, usług rezerwacji wizyt w salonach piękności i gabinetach
kosmetycznych, udostępnianie on-line aplikacji internetowej, która
umożliwia użytkownikom dostęp do usług telemedycznych, usług salonów z branży beauty, 44 doradztwo żywieniowe, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo psychologiczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, konsultacje dentystyczne, konsultacje
z dziedziny żywienia, ochrona zdrowia, opieka medyczna, opieka pielęgniarska, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie
diagnozy chorób, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii
medycznych, psychoterapia, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej on-line, usługi lekarskie, usługi dentystyczne, usługi telemedyczne, usługi medyczne, usługi farmaceutyczne, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne
świadczone za pomocą telekomunikacji, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii,
usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi w zakresie analiz medycznych, porady psychologiczne, usługi psychiatryczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych,
usługi informacji medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu,
usługi medyczne, farmaceutyczne, psychologiczne i psychiatryczne
świadczone zdalnie za pośrednictwem aplikacji, usługi medyczne, farmaceutyczne, psychologiczne i psychiatryczne świadczone zdalnie
za pośrednictwem aplikacji do telefonów komórkowych, tabletów
i innych przenośnych urządzeń elektronicznych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany
personel medyczny, usługi telezdrowia, promocja sprzedaży usług lekarzy, przychodni, szpitali, klinik oraz innych usług medycznych, pośrednictwo w zakresie nabywania usług lekarzy, przychodni, szpitali,
klinik oraz innych usług medycznych, pośrednictwo w zakresie umawiania wizyt lekarskich przez Internet.

(111) 352799
(220) 2021 10 01
(210) 534814
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732)	STĘPIEŃ JOANNA SATINVA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	SATINVA
(510), (511) 9 E-booki, Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania,
Aplikacje do pobrania na smartfony, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, 25 Odzież gimnastyczna, Odzież treningowa, Odzież sportowa, Stroje sportowe, Legginsy, Biustonosze
sportowe pochłaniające wilgoć, Staniki sportowe, 27 Maty do ćwiczeń gimnastycznych, Maty gimnastyczne, 28 Taśmy do ćwiczeń,
Sprzęt do ćwiczeń fizycznych w pomieszczeniach, Sprzęt do ćwiczeń
fizycznych obsługiwany ręcznie, 41 Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych
lub Internetu, Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, Usługi w zakresie
edukacji dietetycznej, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, 44
Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Poradnictwo dietetyczne, Doradztwo dietetyczne, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego
i żywieniowego, Planowanie i nadzorowanie diety, Doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, Usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, Udzielanie informacji związanych z suplementami diety
i odżywczymi.
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(111) 352800
(220) 2021 10 04
(210) 534832
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 15
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta Caffettino COFFEE DRINK SMAK WANILIOWY IRISH
CREAM z belgijską czekoladą
(540)

(591) biały, szary, pomarańczowy, czerwony, żołty, brązowy,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 05.11.13,
05.05.19, 11.03.03
(510), (511) 30 Aromaty do napojów, Aromaty kawowe, Aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, Artykuły spożywcze ze zbóż,
Czekoladowa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie
produktów mlecznych lub warzyw, Desery czekoladowe, Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kawowe
do spożycia przez ludzi, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytut
kawy, Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów,
Ekstrakty z kawy, Esencja kawowa, Esencje czekoladowe do przygotowywania napojów, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Gotowe napoje kawowe, Kakaowe napoje, Kawa, Kawa aromatyzowana,
Kawa rozpuszczalna, Kawa w formie mielonej, Koncentraty kawy,
Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki kawy i słodu, Mieszanki kawy słodowej i kawy, Mieszanki kawy słodowej i kakao, Napoje czekoladowe, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje kakaowe
z mlekiem, Napoje kawowe, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie
kawy, Napoje na bazie substytutów kawy, Napoje o smaku czekoladowym, Napoje składające się głównie z kawy, Napoje sporządzane
z kawy, Napoje w proszku zawierające kakao, Napoje zawierające
czekoladę, Preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy, Preparaty do sporządzania napojów o smaku czekoladowym, Preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy mokka,
Preparaty w proszku zawierające kakao do sporządzania napojów,
Torebki z kawą, Wyroby z kakao.

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) 035839 (180) 2032 07 31
(111) 043037A	 (180) 2032 01 17
(111) 051161 (180) 2032 11 29
(111) 051326 (180) 2032 12 20
(111) 075948 (180) 2032 06 22
(111) 077580 (180) 2032 02 26

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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(111) 077692
(111) 078548
(111) 078847
(111) 078950
(111) 078957
(111) 078974
(111) 082035
(111) 082920
(111) 084352
(111) 094625
(111) 160876
(111) 164079
(111) 164080
(111) 164201
(111) 164998
(111) 165647
(111) 166362
(111) 166363
(111) 166396
(111) 166544
(111) 168029
(111) 168111
(111) 168418
(111) 169088
(111) 169095
(111) 169143
(111) 169204
(111) 169469
(111) 170113
(111) 170114
(111) 170494
(111) 170557
(111) 170558
(111) 171512
(111) 171990
(111) 172395
(111) 176271
(111) 182486
(111) 204101
(111) 250394

(111) 254001
(111) 254002
(111) 254003
(111) 254697

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 28/2022
(180) 2032 07 02
(180) 2032 07 10
(180) 2032 06 26
(180) 2032 07 27
(180) 2032 07 28
(180) 2032 07 30
(180) 2032 08 19
(180) 2032 07 23
(180) 2032 09 14
(180) 2032 08 06
(180) 2032 07 04
(180) 2032 04 29
(180) 2032 04 29
(180) 2032 03 25
(180) 2032 03 18
(180) 2032 06 24
(180) 2032 09 26
(180) 2032 09 26
(180) 2032 07 08
(180) 2032 07 11
(180) 2032 07 23
(180) 2032 09 04
(180) 2032 06 20
(180) 2032 06 25
(180) 2032 07 03
(180) 2032 07 15
(180) 2032 07 29
(180) 2032 09 30
(180) 2032 06 14
(180) 2032 06 14
(180) 2032 11 18
(180) 2032 07 18
(180) 2032 07 18
(180) 2032 12 10
(180) 2032 12 06
(180) 2032 12 19
(180) 2032 12 06
(180) 2032 07 19
(180) 2032 05 23
(180) 2031 05 11

(180) 2032 02 02
(180) 2032 02 02
(180) 2032 02 02
(180) 2032 01 30

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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 w zakresie:
agencji reklamowych, pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na
cele reklamowe w radio i telewizji,
prasie, mediach elektronicznych
(Internecie), sprzedaż mebli, dywanów, sprzętu oświetleniowego,
elektrycznych artykułów użytku
domowego, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz
części do tego sprzętu, komputerów, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, nagrań dźwiękowych
i audiowizualnych, książek, gazet,
artykułów piśmiennych, zegarków,
biżuterii, sprzętu sportowego, gier,
zabawek, sprzętu audiowizualnego, usługi związane z przetwarzaniem danych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi; 38: usługi świadczone przez portale internetowe,
usługi nadawania programów telewizyjnych, radiowych.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

(111) 255960
(111) 256273
(111) 256495
(111) 257690
(111) 257886
(111) 257970
(111) 258297
(111) 258666
(111) 259093
(111) 259225
(111) 259226
(111) 259494
(111) 259548
(111) 259623
(111) 259677
(111) 259734
(111) 259794
(111) 259811
(111) 259812
(111) 260075
(111) 260076
(111) 260221
(111) 260621
(111) 260622
(111) 260623
(111) 260704
(111) 260712
(111) 261794
(111) 262640
(111) 262829
(111) 262830
(111) 262831
(111) 262839
(111) 263004
(111) 263005
(111) 263018
(111) 263365
(111) 264122
(111) 264123
(111) 264240
(111) 264744
(111) 265547
(111) 265722
(111) 267326
(111) 267446
(111) 270142
(111) 270143
(111) 272243
(111) 276808
(111) 280013
(111) 281003

(180) 2032 02 27
(180) 2032 02 06
(180) 2032 05 14
(180) 2032 05 22
(180) 2032 05 14
(180) 2032 08 14
(180) 2032 06 22
(180) 2032 06 16
(180) 2032 07 04
(180) 2032 08 06
(180) 2032 08 06
(180) 2032 07 30
(180) 2032 07 09
(180) 2032 07 02
(180) 2032 10 24
(180) 2032 06 29
(180) 2032 07 11
(180) 2032 08 23
(180) 2032 08 23
(180) 2032 08 02
(180) 2032 08 02
(180) 2032 08 30
(180) 2032 07 04
(180) 2032 07 04
(180) 2032 07 04
(180) 2031 12 20
(180) 2032 08 06
(180) 2032 12 27
(180) 2032 12 17
(180) 2032 07 09
(180) 2032 07 09
(180) 2032 07 09
(180) 2032 10 01
(180) 2032 09 17
(180) 2032 09 17
(180) 2032 08 13
(180) 2032 08 30
(180) 2033 02 09
(180) 2033 02 09
(180) 2032 11 13
(180) 2032 07 07
(180) 2032 06 29
(180) 2032 06 27
(180) 2032 07 12
(180) 2032 08 03
(180) 2032 06 20
(180) 2032 06 20
(180) 2032 06 18
(180) 2032 03 21
(180) 2032 05 24
(180) 2032 11 09

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

Decyzje o odmowie udzielenia prawa
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub
ujawnieniu zgłoszenia na stronie internetowej
Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 407721
(210) 490944
(210) 493430
(210) 497430

06/2013
ZT45/2018
ZT04/2019
U

(210) 499917
(210) 507606
(210) 517196
(210) 518622

U
U
U
U

Nr 28/2022
(210) 519339
(210) 519508
(210) 519514
(210) 523891
(210) 525251
(210) 527824
(210) 531664
(210) 532496
(210) 533047

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
U
U
U
U
U
ZT21/2021
U
U
U

(210) 534081
(210) 534315
(210) 535556
(210) 535751
(210) 536797
(210) 536873
(210) 537666
(210) 537731

U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 487538
(210) 532820
(210) 539224
(210) 538586
(210) 539845
(210) 534306
(210) 535623

ZT30/2018
ZT37/2021
ZT9/2022
U
U
U
U

(210) 536335
(210) 536650
(210) 536670
(210) 537561
(210) 537719
(210) 538283

U
U
U
U
U
U

Unieważnienie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer unieważnionego
prawa ochronnego oraz zakres unieważnienia.
(111) 175834
(111) 175835
(111) 175839
(111) 175845
(111) 229043
(111) 290462
(111) 328055
(111) 329770
(111) 330961

Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Prawo unieważniono w całości.
Wygaśnięcie prawa

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 085976
(111) 138911
(111) 139490
(111) 189741
(111) 189751
(111) 191793
(111) 196228
(111) 207175
(111) 213303
(111) 213911
(111) 258327
(111) 263222
(111) 277957
(111) 349528

(141) 2021 02 15
(141) 2021 02 15
(141) 2021 02 15
(141) 2021 02 15
(141) 2021 02 15
(141) 2021 02 15
(141) 2021 10 18
(141) 2019 08 28
(141) 2014 01 16
(141) 2019 08 28
(141) 2021 02 16
(141) 2021 02 15
(141) 2020 07 09
(141) 2022 02 07

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 41: festiwale muzyczne oraz taneczne,
będące częścią rozrywki.
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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) 044941 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY /DELAWARE CORPORATION/, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: DuPont Safety & Construction, Inc.,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 046550 A. Wykreślono: E.I.DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Safety & Construction, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 049312 D. Wykreślono: „W dniu 9 sierpnia 2017 r,
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9941/17/255) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2540963 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-49312 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia”. 
(111) 050399 D. Wykreślono: „W dniu 1 marca 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 2756/18/885) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2541517 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-50399 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”. 
(111) 074487 A. Wykreślono: BOGDAN JAKUSZ, Ząbrsko Górne, Polska; Wpisano: JAKUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościerzyna, Polska 221810802. 
(111) 075709 A. Wykreślono: PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810; Wpisano: PPG CIESZYN
SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810. 
(111) 075711 A. Wykreślono: PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810; Wpisano: PPG CIESZYN
SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810. 
(111) 075713 A. Wykreślono: PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810; Wpisano: PPG CIESZYN
SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810. 
(111) 075718 A. Wykreślono: PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810; Wpisano: PPG CIESZYN
SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810. 
(111) 075719 A. Wykreślono: PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810; Wpisano: PPG CIESZYN
SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810. 
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(111) 075721 A. Wykreślono: PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810; Wpisano: PPG CIESZYN
SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810. 
(111) 075941 A. Wykreślono: PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810; Wpisano: PPG CIESZYN
SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810. 
(111) 076508 A. Wykreślono: PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810; Wpisano: PPG CIESZYN
SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, Polska 070409810. 
(111) 078471 A. Wykreślono: PERNOD RICARD USA, LLC, PURCHASE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: PERNOD RICARD
USA, LLC, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 078681 D. Wpisano: „W dniu 16 marca 2022 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
WA.XI.Ns-Rej.Za 3756/22/939) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2711085 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.78681 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BZ COMMERCIAL FINANCE DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY z siedzibą w Dublinie, Irlandia wobec spółki
MINOVA INTERNATIONAL LIMITED z siedzibą w Addlestone, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”. 
(111) 078846 D. Wpisano: „W dniu 10 marca 2022 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 3755/22/538) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2710475 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.78846 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących BZ COMMERCIAL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY z siedzibą w Dublinie, Irlandia wobec spółki MINOVA
INTERNATIONAL LIMITED z siedzibą w Addlestone, Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”.
(111) 080530 A. Wykreślono: PEGAZ Poznańska Wytwórnia
Produktów Spożywczych, Poznań, Polska; Wpisano: PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
630266279. 
(111) 080830 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Safety & Construction, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 081300 A. Wykreślono: PEGAZ Poznańska Wytwórnia
Produktów Spożywczych, Poznań, Polska; Wpisano: PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
630266279. 
(111) 086537 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Safety & Construction, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 087623 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Safety & Construction, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 090594 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Polymers, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 093679 C. Wykreślono: mrożone owoce i warzywa;
przetwory owocowe i warzywne; owoce kandyzowane; klasa 29;
zagęszczone soki owocowe, syropy, soki i napoje owocowe i warzywne; 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, mrożone wyroby mączne; lody, ciasta, ciastka, desery i lody cukiernicze; klasa 30; świeże

owoce i warzywa; klasa 31; pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
poprzez zaopatrywanie w maszyny i urządzenia dla przetwórstwa
owocowo-warzywnego, części zamienne i środki pomocnicze
do produkcji; klasa 35; usługi naprawcze sprzętu transportowego;
klasa 37; świadczenie usług w zakresie transportu i magazynowania; klasa 39; usługi gastronomiczne; klasa 43. 
(111) 093679 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 29,30,31,32,35,37,39 i 43. 
(111) 093679A  A. Wpisano: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919. 
(111) 093679A  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 i warzywne; klasa 32. 
(111) 093680 C. Wykreślono: mrożone owoce i warzywa;
przetwory owocowe i warzywne; owoce kandyzowane; klasa 29;
zagęszczone soki owocowe, syropy, soki i napoje owocowe i warzywne; 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, mrożone wyroby mączne; lody, ciasta, ciastka, desery i lody cukiernicze; klasa 30; świeże
owoce i warzywa; klasa 31; pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
poprzez zaopatrywanie w maszyny i urządzenia dla przetwórstwa
owocowo-warzywnego, części zamienne i środki pomocnicze
do produkcji; klasa 35; usługi naprawcze sprzętu transportowego;
klasa 37; świadczenie usług w zakresie transportu i magazynowania; klasa 39; usługi gastronomiczne; klasa 43. 
(111) 093680 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 29,30,31,32,35,37,39 i 43. 
(111) 093680A  A. Wpisano: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919. 
(111) 093680A  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 i warzywne; klasa 32. 
(111) 104816 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 106251 A. Wykreślono: HAWEŁKA Spółka z o.o., Kraków,
Polska 350522977; Wpisano: BOGDAN STEINHOFF, Kraków, Polska. 
(111) 108432 D. Wykreślono: ,,W dniu 3 sierpnia 2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 9944/17/458) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2540520 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-108432 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Valeant Pharmaceuticals Ireland z siedzibą w Dublinie, Irlandia’’. 
(111) 109770 D. Wykreślono: ,,W dniu 31 lipca 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
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akt WA.XI.Ns-Rej.Za 11799/19/311) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2540523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-109770 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia’’
(111) 117902 A. Wykreślono: „SULIMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, Polska 592196071. 
(111) 125410 A. Wykreślono: Verizon Media Inc., Dulles, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: AOL Membership Services LLC,
Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki. 
(111) 140880 C. Wykreślono: 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; klasa 29;
soki, napoje i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne,
zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe i warzywne, 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; klasa 32; usługowa produkcja zagęszczonych soków
owocowych i warzywnych; klasa 40; Wpisano: mrożone owoce
i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa; przetwory owocowe i warzywne nie będące galaretkami, galaretkami owocowymi,
dżemami, kompotami, musami, przecierami, koncentratami, miąższem z owoców, sokami i napojami zawartymi w tej klasie; klasa 29;
lody, mrożone wyroby mączne; klasa 30; usługi magazynowe; klasa
39; specjalistyczne analizy fizyko-chemiczne; klasa 42. 
(111) 140880 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 29, 30, 32,
39, 40 i 42. 
(111) 140880A  A. Wpisano: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919. 
(111) 140880A  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 4527/18/263) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2566753 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-140880 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) 140880A  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; musy
owocowe, przeciery owocowe i warzywne; klasa 29; soki, napoje
i nektary owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, zagęszczone soki owocowe i warzywne, soki przecierowe owocowe i warzywne, owocowe, warzywne i owocowowarzywne soki i napoje
o obniżonej wartości energetycznej, owocowe, warzywne i owocowowarzywne soki i napoje wzbogacone witaminami i/lub wapniem; klasa 32; usługowa produkcja zagęszczonych soków owocowych i warzywnych; klasa 40. 
(111) 146791 A. Wykreślono: BAKALLAND SA., Mościska
k/Warszawy, Polska; Wpisano: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090. 
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(111) 153325 A. Wykreślono: ZAJDEL Spółka z o.o., Warszawa,
Polska 016327527; Wpisano: ZAJDEL DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 362220669. 
(111) 153743 A. Wykreślono: Verizon Media Inc., Dulles, Stany
Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Yahoo Assets LLC, Dulles, Stany
Zjednoczone Ameryki. 
(111) 154770 A. Wykreślono: GalaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP LIMITED, Brentford, Wielka Brytania; Wpisano:
Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia. 
(111) 156873 A. Wykreślono: BAKALLAND SA., Mościska
k/Warszawy, Polska; Wpisano: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090. 
(111) 160283 A. Wykreślono: „MEDIVET”S.A., Śrem, Polska;
Wpisano: Dopharma Research B.V., Raamsdonksveer, Holandia. 
(111) 164201 A. Wykreślono: BARTEX-BARTOL Spółka Jawna,
Nowy Tomyśl, Polska 639684009; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Tomyśl, Polska 632116710. 
(111) 164591 A. Wykreślono: BAKALLAND SA., Mościska
k/Warszawy, Polska; Wpisano: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090. 
(111) 164608 A. Wykreślono: BAKALLAND SA., Mościska
k/Warszawy, Polska; Wpisano: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090. 
(111) 164998 A. Wykreślono: „BARTEX”-BARTOL Spółka Jawna, Paproć, Polska 639684009; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Tomyśl, Polska 632116710. 
(111) 165188 A. Wykreślono: ROMANSON CO., LTD., 3-3 Keoyeo-dong, Songpa-gu Seoul, Republika Korei; Wpisano: J.ESTINA
Co., Ltd., Seul, Republika Korei. 
(111) 165290 D. Wpisano: „W dniu 18 czerwca 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
LD.XV.Ns-Rej.Za 2336/21/819) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2683405 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-165290 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Łodzi”. 
(111) 168787 A. Wykreślono: „BARTEX-BARTOL” Spółka Jawna, Paproć, Polska 689684009; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Tomyśl, Polska 632116710. 
(111) 168863 A. Wykreślono: „BARTEX-BARTOL” Spółka Jawna., Paproć, Polska 689684009; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Tomyśl, Polska 632116710. 
(111) 177461 A. Wykreślono: BAKALLAND SA., Mościska
k/Warszawy, Polska; Wpisano: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090. 
(111) 179982 A. Wykreślono: MASTER ANDRZEJ WĘGRZYN,
Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina,
Polska 121104639. 
(111) 181543 A. Wykreślono: MAXIMO BROKERS SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa,
Polska 101820587; Wpisano: TTM GRABOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska. 
(111) 184523 A. Wykreślono: BRADAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesno,
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Polska 151002000; Wpisano: BRADAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno, Polska 151002000. 

PIEKARNIA CUKIERNIA MESTWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kartuzy, Polska 389546944. 

(111) 184708 A. Wykreślono: BARTEX-BARTOL Sp. jawna,
Paproć, Polska 689684009; Wpisano: BARTEX BARTOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Tomyśl, Polska 632116710. 

(111) 215662 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 

(111) 191030 D. Wykreślono: „W dniu 1 sierpnia 2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 11796/19/108) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2541140 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-191030 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących TMF Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wobec Bausch Health
Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia”
(111) 191244 A. Wykreślono: „MEDIVET”S.A., Śrem, Polska;
Wpisano: Dopharma Research B.V., Raamsdonksveer, Holandia. 
(111) 193149 A. Wykreślono: KROTEX-POLAND Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska 010532278; Wpisano: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146362744. 
(111) 193149 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146362744; Wpisano: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170. 
(111) 193149 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 193856 A. Wykreślono: „MEDIVET”S.A., Śrem, Polska;
Wpisano: Dopharma Research B.V., Raamsdonksveer, Holandia. 
(111) 196243 A. Wykreślono: SERWIS AKPiA Roman Długi, Poznań, Polska 008057554; Wpisano: SERWIS AKPIA ASKET ROMAN
DŁUGI, Poznań, Polska 008057554. 
(111) 196243 A. Wykreślono: ROMAN DŁUGI, SERWIS AKPIA
ASKET, Poznań, Polska 008057554; Wpisano: ASKET ROMAN DŁUGI,
Poznań, Polska 008057554. 
(111) 196810 A. Wykreślono: SERWIS AKPiA Roman Długi, Poznań, Polska 008057554; Wpisano: SERWIS AKPIA ASKET ROMAN
DŁUGI, Poznań, Polska 008057554. 
(111) 196810 A. Wykreślono: ROMAN DŁUGI, SERWIS AKPIA
ASKET, Poznań, Polska 008057554; Wpisano: ASKET ROMAN DŁUGI,
Poznań, Polska 008057554. 
(111) 201693 A. Wykreślono: Dom Maklerski X-Trade Brokers
S.A., Warszawa, Polska 015803782; Wpisano: XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 201695 A. Wykreślono: Dom Maklerski X-Trade Brokers
S.A., Warszawa, Polska 015803782; Wpisano: XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 202449 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 202450 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 215279 A. Wykreślono: SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „MESTWIN”, Kartuzy, Polska 000340500; Wpisano:

(111) 228638 A. Wykreślono: BRADAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesno,
Polska 151002000; Wpisano: BRADAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno, Polska 151002000. 
(111) 233798 A. Wykreślono: BRADAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesno,
Polska 151002000; Wpisano: BRADAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno, Polska 151002000. 
(111) 234696 A. Wykreślono: X-Trade Brokers Dom Maklerski
Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano: XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 234813 A. Wykreślono: DATACOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 003900023; Wpisano: DATACOMP IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 520602386. 
(111) 235789 A. Wykreślono: BRADAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesno,
Polska 151002000; Wpisano: BRADAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno, Polska 151002000. 
(111) 235790 A. Wykreślono: BRADAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesno,
Polska 151002000; Wpisano: BRADAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno, Polska 151002000. 
(111) 235791 A. Wykreślono: BRADAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesno, Polska 151002000; Wpisano: BRADAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olesno, Polska 151002000. 
(111) 240735 A. Wykreślono: AGENCJA MARKETINGOWA AFMEDIA S.C. ANNA DĘBSKA FILIP FRYŚ, Warszawa, Polska 146362589;
Wpisano: AGENCJA MARKETINGOWA AFMEDIA S.C. ANNA DĘBSKA
FILIP FRYŚ, Ząbki, Polska 146362589. 
(111) 245806 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 247487 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071. 
(111) 248724 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 248725 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 249128 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 250110 A. Wykreślono: WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER,
Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina,
Polska 121104639. 
(111) 250444 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) 251153 A. Wykreślono: BOGDAN JAKUSZ, Ząbrsko Górne, Polska; Wpisano: JAKUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kościerzyna, Polska 221810802. 
(111) 251345 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071. 
(111) 251814 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 252843 A. Wykreślono: WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER,
Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina,
Polska 121104639. 
(111) 252845 A. Wykreślono: WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER,
Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina,
Polska 121104639. 
(111) 252971 A. Wykreślono: DONIMIRSKA KATARZYNA
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAID, Olsztyn, Polska
510030437; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„NIKO” JOANNA DONIMIRSKA-FALBA, Olsztyn, Polska. 
(111) 253328 A. Wykreślono: REPLAS RECYCLING PLASTICS
SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122409571; Wpisano: REPLAS RECYCLING PLASTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rożniatów, Polska
12240957100000. 
(111) 253342 A. Wykreślono: MASTER Andrzej Węgrzyn, Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska 121104639. 
(111) 254631 A. Wykreślono: MASTER Andrzej Węgrzyn, Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska 121104639. 
(111) 254791 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071. 
(111) 256596 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071. 
(111) 256755 A. Wykreślono: WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER,
Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina,
Polska 121104639. 
(111) 256756 A. Wykreślono: WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER,
Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina,
Polska 121104639. 
(111) 256759 A. Wykreślono: WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER,
Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina,
Polska 121104639. 
(111) 256761 A. Wykreślono: WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER,
Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina,
Polska 121104639. 
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(111) 257124 A. Wykreślono: SUMMIT POLSKA-SYSTEMY HALOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot,
Polska 192801538; Wpisano: SUMMIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Gdańsk, Polska 192801538. 
(111) 258529 A. Wykreślono: ZAKŁAD PRODUKCJI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWA A. MĘCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kaimy, Polska 200060935; Wpisano: MJ JEDWABNE MĘCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kaimy, Polska 200060935. 
(111) 259372 A. Wykreślono: AGRO-WODZISŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wodzisław Śl., Polska 240512085; Wpisano: AGRO - WODZISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski, Polska 276881890. 
(111) 259373 A. Wykreślono: AGRO-WODZISŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wodzisław Śl., Polska 240512085; Wpisano: AGRO - WODZISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski, Polska 276881890. 
(111) 259773 A. Wykreślono: ZAKŁAD PRODUKCJI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWA A. MĘCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kaimy, Polska 200060935; Wpisano: MJ JEDWABNE MĘCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Kaimy, Polska 200060935. 
(111) 260141 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071. 
(111) 260571 A. Wykreślono: DRĄGOWSKI STANISŁAW KARBON, Zabłudów, Polska 002351264; Wpisano: KARBON DRĄGOWSCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Zabłudów, Polska 38512510500000. 
(111) 262035 A. Wykreślono: BRYK PAWEŁ, OBRYK SEBASTIAN
IDEE SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin, Polska; Wpisano: IDEE S.C. Paweł
Bryk, Małgorzata Bryk, Pucice, Polska 812681951. 
(111) 262729 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 262730 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 264174 A. Wykreślono: FM GROUP WORLD ARTUR TRAWIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, Polska 020411302; Wpisano: FM
WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021825974. 
(111) 264586 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709. 
(111) 264643 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 266586 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 267140 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 269551 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
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(111) 269552 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 269553 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 269554 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 269599 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 271987 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 272416 A. Wykreślono: MAJCHRZAK PIOTR, ZAKRZEWSKI MICHAŁ EUROMASTER SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, Polska;
Wpisano: EUROMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 021221779. 
(111) 273117 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 273304 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 275096 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) 275098 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) 275099 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) 275841 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 276023 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 278184 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 279840 A. Wykreślono: KROTEX-PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 

(111) 279963 A. Wykreślono: VGL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 221639656; Wpisano: VGL SOLID GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Gdynia, Polska 221639656. 
(111) 280221 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 280222 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 280223 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 280224 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 281509 A. Wykreślono: ZAWISTOWSKA IZABELA, ZAWISTOWSKI KONRAD ZAKŁAD USŁUGOWO- HANDLOWY KONTEXT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, Polska; Wpisano: KIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska. 
(111) 281510 A. Wykreślono: ZAWISTOWSKA IZABELA, ZAWISTOWSKI KONRAD ZAKŁAD USŁUGOWO- HANDLOWY KONTEXT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, Polska; Wpisano: KIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska. 
(111) 281811 A. Wykreślono: KROTEX-PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 286553 A. Wykreślono: X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782; Wpisano:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015803782. 
(111) 295736 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 298306 A. Wykreślono: DRĄGOWSKI STANISŁAW KARBON, Zabłudów, Polska 002351264; Wpisano: KARBON DRĄGOWSCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Zabłudów, Polska 38512510500000. 
(111) 303007 A. Wykreślono: ANDRZEJ WĘGRZYN, Kraków,
Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska
121104639. 
(111) 303514 A. Wykreślono: HAWEŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350522977; Wpisano: Bogdan Steinhoff, Kraków, Polska. 
(111) 303521 A. Wykreślono: ZAWISTOWSKA IZABELA, ZAWISTOWSKI KONRAD ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY KONTEXT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, Polska; Wpisano: KIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska. 
(111) 303522 A. Wykreślono: ZAWISTOWSKA IZABELA, ZAWISTOWSKI KONRAD ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY KONTEXT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, Polska; Wpisano: KIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Polska. 
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(111) 303537 A. Wykreślono: WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków,
Polska; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska 121104639. 
(111) 304472 A. Wykreślono: ANDRZEJ WĘGRZYN, Kraków,
Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska
121104639. 
(111) 311169 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SP. Z O.O. SP. K.,
Warszawa, Polska; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
350661354. 
(111) 311185 A. Wykreślono: KROTEX-PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 311669 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano:
PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 311670 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano:
PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 311671 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano:
PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 311672 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano:
PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 312480 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 312494 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170 ; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 317917 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709. 
(111) 318028 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709. 
(111) 319828 A. Wykreślono: KROTEX PHARM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170 ; Wpisano: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 350661354. 
(111) 320757 A. Wykreślono: Alchemy of Beauty Life Justyna
B. Langner, Poznań, Polska 411447757; Wpisano: Babiarnia Katarzyna Jargiło, Sady, Polska 520859910. 
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(111) 321936 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) 322665 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) 323993 A. Wykreślono: PRIME WARSAW PROPERTIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 140605312; Wpisano: MANHATTAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
634591935. 
(111) 323994 A. Wykreślono: PRIME WARSAW PROPERTIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 140605312; Wpisano: MANHATTAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
634591935. 
(111) 325382 A. Wykreślono: PRIME WARSAW PROPERTIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 140605312; Wpisano: MANHATTAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
634591935. 
(111) 325623 A. Wykreślono: PRIME WARSAW PROPERTIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 140605312; Wpisano: MANHATTAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
634591935. 
(111) 325624 A. Wykreślono: PRIME WARSAW PROPERTIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 140605312; Wpisano: MANHATTAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
634591935. 
(111) 326546 A. Wykreślono: PRIME WARSAW PROPERTIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 140605312; Wpisano: MANHATTAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
634591935. 
(111) 327291 A. Wykreślono: E-FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, Polska 021933126; Wpisano: PROMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jelenia Góra, Polska 366476880. 
(111) 328837 A. Wykreślono: PRIME WARSAW PROPERTIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 140605312; Wpisano: MANHATTAN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
634591935. 
(111) 329024 A. Wykreślono: KALESNIK IVAN K-ENERGY, Bielsk
Podlaski, Polska 200442358; Wpisano: Realt-Aktiv Sp. z o.o., Pińsk,
Białoruś. 
(111) 330538 A. Wykreślono: MARKA SOKOŁÓW-SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów Podlaski, Polska 141770674; Wpisano: SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski, Polska 710023709. 

(111) 321288 A. Wykreślono: Environmental Manufacturing
LLP, Stowmarket, Wielka Brytania; Wpisano: Environmental Manufacturing LLP, Sevenoaks, Wielka Brytania. 

(111) 330744 A. Wykreślono: GE INFRASTRUKTURA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142861692; Wpisano: GEI INFRASTRUKTURA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142861692. 

(111) 321288 A. Wykreślono: Environmental Manufacturing
LLP, Sevenoaks, Wielka Brytania; Wpisano: TIMBERWOLF LIMITED,
Stowmarket, Wielka Brytania. 

(111) 332500 A. Wykreślono: MATEUSZ LASOTA, ISO TRADE,
Legnica, Polska 020206884; Wpisano: ISO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Legnica, Polska 521121810. 
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(111) 334641 A. Wykreślono: MICHAŁ BRZEZIŃSKI, IQSC SOLUTIONS, Gdynia, Polska 221205870; Wpisano: CLICKTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
520495022. 
(111) 335847 A. Wykreślono: MARCHEWKA TRADEMARK
HOLDER SPÓŁKA JAWNA, Wrocław, Polska; Wpisano: TECHLAND
SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski, Polska 251546820. 
(111) 336558 A. Wykreślono: VOLTBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 384326675; Wpisano: Realt-Aktiv Sp. z o.o., Pińsk, Białoruś. 
(111) 339838 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) 339840 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) 339841 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) 339842 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) 340196 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) 340197 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) 340198 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) 340199 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) 340201 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) 340221 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) 340696 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) 342570 A. Wykreślono: GARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015481858; Wpisano: GARDOCKI SA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 015541804. 
(111) 345646 A. Wykreślono: LINUS LEWANDOWSKI, Warszawa, Polska; Wpisano: HOMOKOMANDO, Warszawa, Polska
020368196. 
(111) 346157 A. Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689; Wpisano: POLITECHNIKA
BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Polska
000001689. 
(111) 346158 A. Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689; Wpisano: POLITECHNIKA
BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Polska
000001689. 
(111) 346159 A. Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689; Wpisano: POLITECHNIKA
BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Polska
000001689. 
(111) 346160 A. Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689; Wpisano: POLITECHNIKA
BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Polska
000001689. 
(111) 346161 A. Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689; Wpisano: POLITECHNIKA
BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Polska
000001689. 
(111) 346162 A. Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689; Wpisano: POLITECHNIKA
BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Polska
000001689. 
(111) 346163 A. Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689; Wpisano: POLITECHNIKA
BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Polska
000001689. 
(111) 346164 A. Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689; Wpisano: POLITECHNIKA
BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Polska
000001689. 
(111) 346165 A. Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689; Wpisano: POLITECHNIKA
BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Polska
000001689. 
(111) 346166 A. Wykreślono: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, Polska 000001689; Wpisano: POLITECHNIKA
BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, Polska
000001689. 
(111) 346679 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. 
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(111) 347799 D. Wpisano: „Na mocy umowy licencyjnej z dnia 18
listopada 2021 r., udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na używanie
znaku towarowego przez EUROPEJSKIE CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO, Lusławice, Polska na czas nieokreślony.”
(111) 347839 A. Wykreślono: KRYNICA SUMMIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krynica-Zdrój, Polska
388411573; Wpisano: STOWARZYSZENIE INSTYTUT KOŚCIUSZKI,
Kraków, Polska 356683760. 
(111) 347840 A. Wykreślono: KRYNICA SUMMIT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krynica-Zdrój, Polska
388411573; Wpisano: STOWARZYSZENIE INSTYTUT KOŚCIUSZKI,
Kraków, Polska 356683760. 
(111) 348664 A. Wykreślono: S PLUS WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
302533174; Wpisano: AUTONOMIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 389770311. 

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) 784579
(540) FURLAT
(732) MAISON A.E. DOR,
4bis, rue Jacques Moreau, F-16200 JARNAC (FR)
(151) 2021 10 14
(441) 2021 11 15

(511) 33

(581) 2021 10 28

(111) 795164
(540) Astro
(531) CFE: 26.04.03, 27.05.24
(511) 29
(732) ZUR MÜHLEN Markenbesitzgesellschaft mbH & Co. KG,
Gewerbestraße 1, 24860 Böklund (DE)
(151) 2021 09 24
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 859641
(540) ELANEE	
(732) NuSiUm GmbH & Co. KG,
Urnenfelderstraße 34e, 85051 Ingolstadt (DE)
(151) 2021 10 05
(441) 2021 11 15
(111) 1012696
(540) Dia-Tab
(732) alfavet Tierarzneimittel GmbH,
Am Anger 9, 24539 Neumünster (DE)
(151) 2021 07 08
(441) 2021 11 08

(511) 3, 5, 10

(581) 2021 10 28
(511) 3, 5, 31

(581) 2021 10 21

(111) 1332177
(540) walker
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25, 35
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „FASHION RENT”,
prosp. Myru, bud. 53, m. Chernigiv Chernigivska, obl. 14005 (UA)
(151) 2016 06 29
(441) 2017 03 13
(581) 2017 02 23
(111) 1335020
(540) EMPOWERING INNOVATION TOGETHER

(511) 41
(732) Mouser Electronics, Inc.,
1000 N. Main Street Mansfield TX 76063 (US)
(151) 2019 03 01
(441) 2019 04 15
(581) 2019 03 28
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(111) 1344314
(540) MM
(531) CFE: 24.01.15, 27.05.22
(511) 34
(732) CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD.,
No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Changsha, Hunan (CN)
(151) 2017 03 10
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1458961
(540) Capilosan
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 5
(732) Advanced Swiss Products AG,
Baarerstrasse 57, Postfach 7630, CH-6302 Zug (CH)
(151) 2021 09 17
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1493738
(540) HIBERG
(531) CFE: 06.01.02, 27.05.01
(511) 7, 9, 11
(732) Limited Liability Company „Diorit-Tekhnis”,
Voroshilova street, bld. 152, Kamensk-Shakhtinsky,
RU-347800 Rostov region (RU)
(151) 2021 08 02
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1520009
(540) visam
(531) CFE: 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(511) 11, 35, 37
(732) VİSAM PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Pınarbaşı Pınar Caddesi, No: 72 Bornova-İzmir (TR)
(151) 2021 08 16
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1546096
(540) FIFFO
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.01
(511) 14, 18, 24, 25, 35
(732) „Royal Moda” Limited Liability Company,
ul. Lenin, d. 84, Orekhovo-Zuevo, RU-146200 Moscow Region (RU)
(151) 2021 09 14
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1569239
(540) selle italia
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12, 35
(732) SELLE ITALIA S.R.L.,
Viale Enrico Fermi 2, Frazione Casella, I-31011 ASOLO (TV) (IT)
(151) 2021 10 01
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1579090
(540) L’arte del bello
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 35, 44
(732) Limited Liability Company „Larte”,
Volokolamskoe shosse 89, pom. 128 B, RU-125371 Moscow (RU)
(151) 2020 11 02
(441) 2021 03 22
(581) 2021 03 04
(111) 1583271
(540) BKM HOLDING
(531) CFE: 26.11.08, 27.05.10, 29.01.12
(511) 12, 37
(732) Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Upravlyayushchaya
kompaniya holdinga „Belkommunmash”,
ul. Perekhodnaya, d.64 B-2, 220070 Minsk (BY)
(151) 2020 08 27
(441) 2021 04 12
(581) 2021 03 25
(111) 1588284
(540) skılla
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42
(732) AMICUCCI FORMAZIONE SRL,
Via Alessandro Volta 5/9, I-62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) (IT)
(151) 2021 10 07
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1607445
(540) Dermohemp
(531) CFE: 26.03.04, 27.05.01, 29.01.11
(511) 3, 5
(732) CRYSTAL HEMP SA,
Viale Carlo Cattaneo 1, CH-6900 LUGANO (CH)
(151) 2021 09 09
(441) 2021 11 02
(581) 2021 10 14
(111) 1617157
(540) HAPPICHEW
(511) 5, 30
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey (CH)
(151) 2021 10 07
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1619890
(531) CFE: 28.03.00
(511) 29
(732) AN HUI DONG QIAN FOODS LTD,
Lin Quan industrial park,
North park east road professional committees,
Fuyang City 236400 Anhui (CN)
(151) 2021 08 17
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1619893
(540) VICTORIA MOTORRAD
(511) 12
(732) Ningbo Longjia Motorcycle Co., Ltd.,
Zonghan Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 08 24
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
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(111) 1619896
(540) WELT CYCLE
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 12
(732) Limited Liability Company «SC KANT»,
Elektrolitnyi pr-d, 7, korp. 2, RU-115230 Moscow (RU)
(151) 2021 08 04
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1619903
(540) La isla Bonita
(511) 3
(732) Joint Stock Company „OBNINSKORGSINTEZ”, Kievskoye
Shosse, 57, Obninsk, RU-249030 Kaluga region (RU)
(151) 2021 08 30
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620044
(540) tederic
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) TEDERIC MACHINERY CO., LTD.,
No. 245, North Wenze Road, Hangzhou Economic Technological
Development Area, Hangzhou, Zhejiang (CN)
(151) 2021 05 20
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620061
(540) gj
(531) CFE: 27.05.01
(511) 25, 35
(732) Melnikov Vladimir Vladimirovich, ul. 2-ya Volodarskogo,
d. 185/31, Rostov-na-Donu, RU-344004 Rostovskaya obl. (RU)
(151) 2021 06 22
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620281
(531) CFE: 26.15.25
(511) 17
(732) Jinhua Chunguang Technology Co., Ltd.,
No. 420 Anwen Road, Jinhua City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 08 17
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620449
(531) CFE: 01.13.01, 05.03.13, 29.01.14
(511) 5
(732) Bayer Consumer Care AG,
Peter Merian Str. 84, CH-4052 Basel (CH)
(151) 2021 09 02
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620561
(540) Agones
(511) 35, 39, 41
(732) Agones B.V., Bergstraat 3, B-3545 Halen (BE)
(151) 2021 05 28
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620589
(540) DKP
(531) CFE: 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(511) 35, 37
(732) Martin Pasulkáš, Štúrova 13, SK-949 01 Nitra (SK)
(151) 2021 06 10
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620687
(540) O olivetti
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 11, 20
(732) OLIVETTI S.P.A.,
Strada Monte Navale 2/C, I-10015 Ivrea (Torino) (IT)
(151) 2021 05 10
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620688
(540) O
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.17, 29.01.12
(511) 9, 11, 20
(732) OLIVETTI S.P.A.,
Strada Monte Navale 2/C, I-10015 Ivrea (Torino) (IT)
(151) 2021 05 10
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620689
(540) O olivetti
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 11, 20
(732) OLIVETTI S.P.A.,
Strada Monte Navale 2/C, I-10015 Ivrea (Torino) (IT)
(151) 2021 05 10
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620701
(540) AMSTER LIFE	
(511) 34
(732) Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „BEDSMOKER”,
vul. Yamska 41, ofis 3 misto Kyiv 03150 (UA)
(151) 2021 03 24
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620741
(540) POLYCAB
(531) CFE: 24.17.25, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(511) 9
(732) Polycab India Limited, Polycab House, 771, Mogul Lane,
Mahim (west), Mumbai, Maharashtra-400016 (IN)
(151) 2021 04 15
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620813
(540) aaruy
(531) CFE: 27.05.01
(511) 10
(732) AARUY Medical Electronics Co., Ltd.,
10D-1, Building 4, Block 2, Dachong Business Center (Phase 1),
No. 9672 Shennan Avenue, Dachong Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen (CN)
(151) 2021 07 12
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21

(111) 1620819
(540) BIGHILL
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 5, 35
(732) EYFEL KOZMETIK ANONIM SIRKETI,
ORTA MAH. 30 AGUSTOS CAD. NO: 53/1 Tuzla, İstanbul (TR)
(151) 2021 06 22
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620854
(540) Aolbea
(531) CFE: 27.05.01
(511) 21
(732) Ningbo Aolbea Oral Care Products Co., Ltd.,
Xizhengxiang Village, Ditang Street, Yuyao City,
315400 Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 07 29
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620959
(540) iNSÓLiTO
(531) CFE: 27.01.12, 27.05.01
(511) 29
(732) CASA RELVAS, LDA.,
HERDADE SÃO MIGUEL, P-7170-076 REDONDO (PT)
(151) 2021 08 06
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1620964
(540) SHEPHERD
(511) 33
(732) Binz + Bratt GbR (Vertretungsberechtigte Gesellschafter:
Joachim Binz, 65203 Wiesbaden;
Thomas Steen Bratt, 18735 Täby (SE)),
Rathausstraße 49, 65203 Wiesbaden (DE)
(151) 2021 08 24
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621051
(540) ZAPIER
(511) 9, 42
(732) Zapier, Inc., 548 Market St. #62411, San Francisco CA 94104 (US)
(151) 2021 06 02
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621173
(540) DELAFRUIT
(511) 32
(732) DELAFRUIT, S.L.U., Avda. Carintia, s/n Parc. F,
Zona Ind. Millenium, LA SELVA DEL CAMP, E-43470 TARRAGONA
(ES)
(151) 2021 07 12
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621259
(540) TiSO LET’S MAKE LIFE SAFER!
(531) CFE: 01.05.01, 21.03.01, 26.01.01, 26.15.01, 27.05.11
(511) 6
(732) VOLODYMYR MAZOVER,
Leskova Street 1 A, Flat 56, Kyiv 01011 (UA)
(151) 2021 07 19
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621290
(540) MYCASUAL
(531) CFE: 27.05.01
(511) 18, 20, 22
(732) SUNRITE MANUFACTURE LIMITED,
(In Taizhou Kaisheng Hose Technology Co., Ltd)
Xinlian Village, Dayang Street, Linhai, Taizhou, Zhejiang (CN)
(151) 2021 08 20
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621297
(531) CFE: 02.09.10, 26.01.01
(511) 10
(732) GUANGZHOU OO MEDICAL SCIENTIFIC LIMITED,
Room 316, Building G2, South China Advanced Materials
Innovation Park, No.31, Kefeng Road, Guangzhou Development
District, Guangzhou 510670 Guangdong (CN)
(151) 2021 08 24
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621345
(540) BOCCHI IL BAGNO PER TUTTI
(531) CFE: 27.05.10
(511) 11, 20, 35
(732) SANİKEY SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Dilovasi Organize Sanayi Bölgesi Mah.
Gediz Caddesi No: 4/A Dilovasi Gebze-Kocaeli (TR)
(151) 2020 12 31
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621425
(540) Olivetti
(531) CFE: 27.05.01, 29.01.12
(511) 9, 11, 20
(732) OLIVETTI S.P.A.,
Strada Monte Navale 2/C, I-10015 Ivrea (Torino) (IT)
(151) 2021 05 10
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621468
(531) CFE: 28.05.00
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
«Getcourse System», bul. Bolshoy, dom 42, str. 1, pom. 1122,
r.m. 8, territoriya SkolkovoInnovatsionnogo Tsentra,
RU-121205 g. Moskva (RU)
(151) 2021 05 14
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
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(111) 1621469
(540) GETCOURSE
(531) CFE: 27.05.09, 29.01.12
(511) 35, 38, 41, 42
(732) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
«Getcourse System», bul. Bolshoy,
territoriya SkolkovoInnovatsionnogo Tsentra, dom 42, str. 1,
pom. 1122, r.m. 8, RU-121205 Moscow (RU)
(151) 2021 05 14
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621516
(540) QUANTICON
(531) CFE: 03.04.11, 26.01.15,
26.11.09, 27.01.05, 27.05.01
(511) 19, 42
(732) Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, SK-018 63 Ladce (SK)
(151) 2021 05 20
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621530
(540) Z ZIRAX
(531) CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(511) 1
(732) Zirax LLC, Svetly Yar workers settlement,
md. 4, bld. 6, Svetloyarsk district, RU-404171 Volgograd region (RU)
(151) 2021 06 23
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621570
(540) PUERTE VODKA ORIGINAL Premium Edition
(531) CFE: 26.01.04, 26.04.04,
27.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(511) 33
(732) BERLAT GRUPA, SIA, „Jaunkūlas”, Ādaži, LV-2164 Ādažu nov. (LV)
(151) 2021 07 26
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621675
(540) Inshot
(511) 9
(732) SHANTANU PTE. LIMITED,
138 CECIL STREET, #13-02 CECIL COURT SINGAPORE 069538 (SG)
(151) 2021 08 30
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621796
(540) ARNOLD & SON LONGITUDE
(531) CFE: 24.17.25, 27.05.10
(511) 14
(732) Manufacture La Joux-Perret SA,
Boulevard des Eplatures 38, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH)
(151) 2021 08 16
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21
(111) 1621814
(531) CFE: 28.03.00
(511) 7
(732) Jiangsu Yali Explosion-proof Motor Co.,Ltd.,
Zhongshan Road, Fenghuang Town, Zhangjiagang City,
Suzhou City, Jiangsu Province (CN)
(151) 2021 08 16
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1621859
(531) CFE: 26.13.25, 26.15.01, 28.03.00 (511) 21
(732) DEHUA FUJIAN HONG YUE CERAMIC CO., LTD,
Baomei Industrial Area, Longxun Town, Dehua 362212 Fujian (CN)
(151) 2021 10 04
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1621866
(531) CFE: 28.05.00
(511) 32
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu „VSK”,
113, ul. 50 let Oktyabryag., Dimitrovgrad,
RU-433502 Ulyanovskaya oblast (RU)
(151) 2021 07 23
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1621926
(540) RIKKI TIKKI
(511) 30, 35
(732) BUCURIA DULCE S.R.L.,
Str. Columna nr. 162, MD-2004 Chişinău (MD)
(151) 2021 09 13
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1622042
(540) COSMIC CLOUD LOUIS VUITTON
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2021 08 03
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1622043
(540) AURELIUS
(531) CFE: 05.07.10, 05.11.15, 17.02.01,
19.03.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(511) 32, 33, 35
(732) MORAR Aurel, Str-la 2 Ciocîrliei nr. 66, bloc 1, ap. 12,
MD-2021 Chişinău (MD)
(151) 2021 08 05
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1622592
(531) CFE: 28.05.00
(511) 33
(732) Limited Trade Development MURAVA,
Ochakovskoe shosse 34, etazh 3, pom. IV, komn. 11,
RU-119530 Moscow (RU)
(151) 2021 08 19
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
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(111) 1622629
(540) GRANADA LUXURY HOTELS
(531) CFE: 01.01.05, 24.09.05, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(511) 43
(732) MRH TURİZM OTEL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ, Okurcalar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı
No: 191, Alanya Antalya (TR)
(151) 2021 06 17
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1622646
(540) FONBET
(531) CFE: 27.05.24, 29.01.12
(511) 35, 38, 41, 42
(732) IPSUB HOLDING LIMITED, 7-9 Riga Feraiou, LIZANTIA COURT,
Office 310, Agios Omologites, CY-1087 Nicosia (CY)
(151) 2021 06 25
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1622675
(540) VANBIER
(531) CFE: 07.01.12, 18.01.05,
26.04.07, 27.05.03, 29.01.15
(511) 32, 33
(732) Obshchestvo s ogranichennoi, otvetstvennostyu “VSK”,
ul.50 let Oktyabrya 113, g. Dimitrovgrad,
RU-433510 Uljyanovskaya oblast, 502 (RU)
(151) 2021 08 27
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1622676
(540) Lamm
(511) 3, 5
(732) Joint Stock Company „OBNINSKORGSINTEZ”,
Kiev highway 57, Obninsk, RU-249030 Kaluga region (RU)
(151) 2021 08 19
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1623110
(540) AzaR
(531) CFE: 01.15.05, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.15
(732) Azarov Vladimir Alekseevich,
Furmanova str. 75, RU-350001 Krasnodar (RU)
(151) 2021 08 12
(441) 2021 11 15

(511) 29, 30
(581) 2021 10 28

(111) 1623271
(540) Prima Rider
(531) CFE: 27.05.17
(511) 12
(732) Dongguan Zhaoxing Intelligent Technology Co., Ltd., Room
106, No. 5, Niuxing Road, Dongcheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 08 03
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1623363
(540) TOTEM
(511) 9, 37, 38, 42
(732) TOTEM Group,
La Défense-Espace Village-Immeuble 6, 31 Place Ronde,
F-92800 Puteaux (FR)
(151) 2021 04 22
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28

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) 1517966
(540) CONTROLNET
(511) 9
(732) ODVA, Inc.,
2370 E Stadium Blvd, # 1000Ann Arbor, MI 48104 (US)
(151) 2019 06 13
(441) 2021 02 08
(581) 2021 01 21
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C Z Ę Ś Ć II

KOMUNIKATY URZĘDOWE
Ogłoszenie Prezesa Urzędu Patentowego
o naborze na aplikację ekspercką
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Elektroniki i Mechaniki
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 5
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji
patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
• - budownictwa, inżynierii środowiska, energetyki lub pokrewnej – 3 etaty
• - elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki lub pokrewnej – 2 etaty
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego
na poziomie dobrym,
• Od aplikanta eksperckiego, który powinien posiadać znajomość więcej niż jednego języka obcego, można nie
wymagać znajomości jednego z potrzebnych języków, jeżeli brak ten uzupełni on w czasie przeznaczonym
na aplikację (art. 266 ust. 3 ustawa Prawo własności przemysłowej – (Dz. U. z 2021 r. poz. 324).
Wymagania dodatkowe:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i List motywacyjny,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
lub oświadczenie o poziomie znajomości ww. języków,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
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Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2022 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DE_b” lub „aplikant/DE_e”
(decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem maila
rekrutacja@uprp.gov.pl lub przez ePUAP lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu.
Inne informacje
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00-9.00),
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy ZapomogowoPożyczkowej (np. zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych, pożyczki na cele mieszkaniowe),
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki
medycznej,
– dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
– dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe,
jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/
kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po
terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:
https://uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie
oochroniedanych2016/679,ustawęzdnia10maja2018r.oochroniedanychosobowychorazustawęzdnia26czerwca1974r.
Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom
państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji,
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie
z wybranymi osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Aplikanta eksperckiego w Departamencie Zgłoszeń
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• sprawdzanie pod względem formalnoprawnym dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych,
prowadzenie w tym zakresie korespondencji ze zgłaszającymi lub pełnomocnikami;
• wydawanie postanowień o charakterze formalnoprawnym wzywających do usunięcia braków i usterek dokumentacji
zgłoszeniowej;
• przygotowywanie projektów decyzji o uznaniu zgłoszenia za niebyłe, o umorzeniu postępowania na skutek braku
opłaty za zgłoszenie lub niewykonania w wyznaczonym terminie postanowienia Urzędu;
• przygotowywanie projektów zawiadomień o przeszkodach przyznania uprzedniego pierwszeństwa oraz projektów
postanowień o odmowie przyznania uprzedniego pierwszeństwa.
• rozpatrywanie wniosków o dokonanie zmiany zgłaszającego oraz zmian w zakresie składów twórców oraz
prowadzenie w tym zakresie korespondencji;
• rozpatrywanie wniosków o przywrócenie uchybionych terminów, przygotowywanie postanowień o odmowie
przywrócenia uchybionego terminu;
• kontrola terminów wykonania postanowienia i rozpatrywanie wniosków o przedłużenie terminu do wykonania
postanowienia;
• sprawdzanie poprawności danych bibliograficznych w bazach dziedzinowych w trakcie prowadzonego postępowania
zgłoszeniowego oraz ich aktualizacja;
Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe prawnicze;
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w mowie i piśmie.
Wymagania pożądane:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
• łatwość podejmowania decyzji,
• dobra organizacja pracy własnej,
• umiejętność pracy w zespole,
• rzetelność, systematyczność i terminowość,
• orientacja na klienta/interesariusza,
• łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna),
• radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub oświadczenie o poziomie znajomości języka
angielskiego,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia
uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie
przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/
wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
• w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.
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Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2022 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant2/DZ-WW”
(decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem maila
rekrutacja@uprp.gov.pl lub przez ePUAP lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu.
Inne informacje:
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
– stabilną i ciekawą pracę,
– przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
– ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00-9.00),
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
– nagrody – w zależności od wyników pracy,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
– możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
– możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
– świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy ZapomogowoPożyczkowej (np. zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych, pożyczki na cele mieszkaniowe),
– możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki
medycznej,
– dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
– dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe,
jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/
kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po
terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych:
https://uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne
rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału
Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom
państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym
zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji,
jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe
kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie
z wybranymi osobami.
Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu
właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy
Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

