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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 29/2022

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

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

PATENTY
UDZIELONE PRAWA
(od nr 241 011 do nr 241 030)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241022
(41) 2021 11 22
(51) A01K 61/10 (2017.01)
G01N 33/50 (2006.01)
(21) 435984 (22)
2020 11 16
(72) PŁAZIŃSKA ANITA, Lublin (PL); MACIĄG MONIKA, Tarnobrzeg
(PL); WNOROWSKI ARTUR, Lublin (PL)

(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Sposób depigmentacji modelu badawczego ryby z gatunku
Danio rerio z użyciem izoetaryny oraz zastosowanie izoetaryny
do depigmentacji modelu badawczego ryby z gatunku Danio rerio
(B1) (11) 241015
(41) 2015 05 11
(51) A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 7/10 (2016.01)
A61P 3/02 (2006.01)
(21) 405878 (22)
2013 10 31
(72) WŁODARSKA ANNA, Warszawa (PL); KOWALSKI PATRYK,
Warszawa (PL)

Nr 29/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(73) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(54) Witaminizowana kompozycja spożywcza zawierająca ekstrakt
zbożowy z dodatkiem kwasu foliowego
(B1) (11) 241029
(41) 2022 01 03
(51) A47C 27/15 (2006.01)
(21) 434498 (22)
2020 06 29
(72) PIETRUS TOMASZ, Kępno (PL); ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW,
Poznań (PL)
(73) TOMPOL KĘPNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myjomice (PL)
(54) Sposób wytwarzania materaca z pianki poliuretanowej
(B1) (11) 241030
(41) 2022 02 07
(51) A61K 8/34 (2006.01)
A61K 8/69 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/81 (2006.01)
A61Q 7/00 (2006.01)
(21) 434900 (22)
2020 08 04
(72) GRUŻEWSKA KATARZYNA, Gdańsk (PL); GOŁĘBIEWSKI KAMIL,
Koteże (PL)
(73) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(54) Wodna kompozycja kosmetyczna zawierająca tafluprost w postaci estru etylowego, sposób wytwarzania kompozycji kosmetycznej i zastosowanie kompozycji kosmetycznej
(B1) (11) 241011
(41) 2018 08 13
(51) B01D 53/14 (2006.01)
B01D 53/56 (2006.01)
B01D 53/78 (2006.01)
B01D 53/32 (2006.01)
B01D 53/75 (2006.01)
(21) 420468 (22)
2017 02 07
(72) CHMIELEWSKI ANDRZEJ GRZEGORZ, Warszawa (PL); LICKI
JANUSZ, Serock (PL); SUN YONGXIA, Warszawa (PL); ZWOLIŃSKA
EWA, Warszawa (PL); ZIMEK ZBIGNIEW, Warszawa (PL); BŁOCKA
ALEKSANDRA, Lewin Brzeski (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób redukcji wysokich stężeń tlenków azotu w gazach odlotowych z wysokoprężnych silników Diesla
(B1) (11) 241021
(41) 2022 02 21
(51) B61D 23/02 (2006.01)
(21) 434981 (22)
2020 08 17
(72) SZYMAŃSKI KRZYSZTOF, Gołuski (PL); SZYMAŃSKI PAWEŁ,
Przeźmierowo (PL)
(73) ZORIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gołuski (PL)
(54) Stopień, zwłaszcza do drzwi przedziału technicznego wagonu
kolejowego
(B1) (11) 241028
(41) 2021 10 04
(51) B65D 41/04 (2006.01)
B65D 41/34 (2006.01)
B65D 41/00 (2006.01)
(21) 433417 (22)
2020 04 01
(72) KWAPISZ TOMASZ, Łódź (PL)
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) System doszczelniania zakrętki do pojemników
(B1) (11) 241019
(41) 2020 07 27
(51) C01B 3/50 (2006.01)
B01D 53/14 (2006.01)
(21) 428606 (22)
2019 01 16
(72) MOHAMMED AL-SAUD TURKI BIN SAUD BIN, Riyadh (SA);
ALSHMIMRI SULTAN A., Riyadh (SA); ALQAHTANI SAAD H., Riyadh (SA)

5

(73) King Abdulaziz City for Science and Technology, Riyadh (SA)
(54) Skojarzony układ do produkcji wodoru
(B1) (11) 241026
(41) 2020 09 07
(51) C01G 1/02 (2006.01)
C23C 14/08 (2006.01)
(21) 429066 (22)
2019 02 26
(72) WITKOWSKI BARTŁOMIEJ, Warszawa (PL); GODLEWSKI
MAREK, Warszawa (PL); OŻGA MONIKA, Szczytno (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Hydrotermalny sposób wytwarzania warstwy CuO na podłożu
(B1) (11) 241013
(41) 2020 11 30
(51) C07D 209/18 (2006.01)
C07D 213/65 (2006.01)
C07D 213/74 (2006.01)
C07D 295/145 (2006.01)
A01N 3/02 (2006.01)
(21) 430067 (22)
2019 05 29
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); CZURYSZKIEWICZ DARIA,
Głuszyna (PL); KACZMAREK DAMIAN, Izabelin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Heterocykliczne ciecze jonowe z anionem indolilo-3-masłowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako odżywki
do kwiatów ciętych
(B1) (11) 241012
(41) 2020 01 02
(51) C12M 1/107 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 426070 (22)
2018 06 26
(72) GWÓŹDŹ ARKADIUSZ, Piekary Śląskie (PL); ANDRES JACEK,
Kobiór (PL); NONNA-BACHOŃ MARIUSZ, Mikołów (PL)
(73) WASKO SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice (PL)
(54) Sposób oraz komora fermentacyjna do utylizacji odpadów
organicznych w procesie fermentacji metanowej
(B1) (11) 241017
(41) 2018 07 30
(51) E04D 3/365 (2006.01)
E04D 3/30 (2006.01)
(21) 420284 (22)
2017 01 23
(72) ŁUCZAJ MAREK, Łyski (PL); ŁUCZAJ RAFAŁ, Łyski (PL)
(73) ŁUCZAJ MAREK DACH ŁUCZAJ SPÓŁKA CYWILNA, Łyski (PL);
ŁUCZAJ RAFAŁ DACH ŁUCZAJ SPÓŁKA CYWILNA, Łyski (PL)
(54) Profilowany arkusz blachy i złącze pomiędzy profilowanymi
arkuszami blachy
(B1) (11) 241024
(41) 2018 07 02
(51) E04F 11/035 (2006.01)
E04F 11/00 (2006.01)
E04F 11/06 (2006.01)
(21) 420096 (22)
2016 12 31
(72) KSIĄŻCZAK GRZEGORZ BOGDAN, Szczęsne (PL)
(73) KSIĄŻCZAK GRZEGORZ BOGDAN, Szczęsne (PL)
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu, wskazanie
rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy
w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających
patent oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające patent
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny patentu
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące patentu
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu patentu
(11) 209658 A. Wykreślono: FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA REXEL SPÓŁKA CYWILNA SŁAWOMIR JAŚKOWIAK, ELŻBIETA JAŚKOWIAK, Poznań, Polska 631267170 Wpisano: REXEL FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA-HANDLOWA
SPÓŁKA CYWILNA SŁAWOMIR JAŚKOWIAK, ANETA JAŚKOWIAK,
Poznań, Polska
(11) 213559 A. Wykreślono: Hexion GmbH, Iserlohn, Niemcy
Wpisano: Bakelite GmbH, Iserlohn, Niemcy
(11) 216907 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 216908 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 216909 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 216910 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 218526 A. Wykreślono: PROGRESS ECO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dobrów, Polska 290943225 Wpisano: PROGRESS ECO
SPÓŁKA AKCYJNA, Dobrów, Polska 146269016
(11) 220720 A. Wykreślono: COPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
Wpisano: NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320054590
(11) 224350 A. Wykreślono: EUROTECNICA MELAMINE, LUXEMBURG ZWEIGNIEDERLASSUNG IN ITTIGEN, Ittigen, Szwajcaria Wpisano: EUROTECNICA MELAMINE AG, Wollerau, Szwajcaria
(11) 229743 A. Wykreślono: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa, Polska 000288461; UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH, Siedlce, Polska 000001471
Wpisano: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa,
Polska 000288461; UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH, Siedlce, Polska 000001471
(11) 231345 A. Wykreślono: ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 003600746 Wpisano: ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 003600746
(11) 232102 A. Wykreślono: ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 003600746; ELMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogowiec, Polska 472332890 Wpisa-
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no: ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 003600746; ELMEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogowiec,
Polska 472332890
(11) 232132 A. Wykreślono: ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 003600746 Wpisano: ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 003600746
(11) 232932 A. Wykreślono: ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 003600746 Wpisano: ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 003600746
(11) 233601 A. Wykreślono: CAL KRZYSZTOF LABORATORIUM INŻYNIERII CZĄSTEK, Gdańsk, Polska 221462726; LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 142584703
Wpisano: DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, Polska 012186410; CAL KRZYSZTOF LABORATORIUM INŻYNIERII
CZĄSTEK, Gdańsk, Polska 221462726
(11) 236147 A. Wykreślono: SELENA LABS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, Polska 004516031; WOSIŃSKI STANISŁAW, Gdańsk, Polska Wpisano:
WOSIŃSKI STANISŁAW, Gdańsk, Polska
(11) 236547 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
(11) 238264 A. Wykreślono: ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 003600746 Wpisano: ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, Polska 003600746
(11) 239014 A. Wykreślono: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, Polska 320588161; STANKIEWICZ JAN ZAKŁAD PRZEMYSŁU GUMOWEGO STARGUM JAN WINCENTY STANKIEWICZ, Stargard,
Polska Wpisano: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, Polska 320588161; STARGUM STANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard, Polska 388669886
(11) 239014 A. Wykreślono: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, Polska 320588161; STARGUM STANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard, Polska 388669886
Wpisano: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, Polska 320588161; STARGUM
STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Stargard, Polska 388669886

PATENTY EUROPEJSKIE
ZŁOŻONE TŁUMACZENIA
PATENTÓW EUROPEJSKICH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: rodzaj tłumaczenia patentu
europejskiego chronionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opisany kodem dokumentu, datę publikacji o udzieleniu patentu
europejskiego, rok wydania i numer Europejskiego Biuletynu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu, numer patentu
europejskiego.
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04 05 2022
23 03 2022

Nr 29/2022
2022/13
2022/17
2022/14
2022/19
2022/13
2022/13
2022/12
2022/15
2022/13
2021/45
2022/11
2022/18
2022/17
2022/13
2022/13
2022/14
2022/14
2022/13
2022/11
2022/16
2022/18
2022/10
2022/04
2022/22
2022/13
2022/09
2022/10
2022/07
2022/14
2022/06
2022/12
2022/04
2022/13
2022/11
2022/12
2022/14
2022/14
2022/12
2022/04
2022/14
2022/12
2022/19
2022/18
2022/12
2022/11
2022/15
2022/06
2022/16
2022/08
2022/11
2022/16
2022/16
2022/01
2022/13
2022/04
2022/15
2022/18
2022/17
2022/15
2022/16
2022/19
2022/03
2022/21
2022/04
2022/12
2022/18
2022/12

EP 3324899 B1
EP 3327056 B1
EP 3329135 B1
EP 3330891 B1
EP 3335723 B1
EP 3342246 B1
EP 3344248 B1
EP 3353366 B1
EP 3353581 B1
EP 3357517 B1
EP 3359744 B1
EP 3362098 B1
EP 3363769 B1
EP 3364786 B1
EP 3377587 B1
EP 3393326 B1
EP 3416711 B1
EP 3417261 B1
EP 3417886 B1
EP 3426251 B1
EP 3428200 B1
EP 3444003 B1
EP 3446921 B1
EP 3462630 B1
EP 3466842 B1
EP 3472571 B1
EP 3475609 B1
EP 3481169 B1
EP 3482985 B1
EP 3490624 B1
EP 3491205 B1
EP 3494050 B1
EP 3496546 B1
EP 3498067 B1
EP 3498766 B1
EP 3501464 B1
EP 3506747 B1
EP 3511449 B1
EP 3515829 B1
EP 3519330 B1
EP 3526866 B1
EP 3528633 B1
EP 3530393 B1
EP 3532444 B1
EP 3534904 B1
EP 3538582 B1
EP 3542656 B1
EP 3542915 B1
EP 3549214 B1
EP 3555250 B1
EP 3558810 B1
EP 3563435 B1
EP 3583279 B1
EP 3583809 B1
EP 3584631 B1
EP 3586526 B1
EP 3593765 B1
EP 3596985 B1
EP 3597532 B1
EP 3597885 B1
EP 3601626 B1
EP 3601764 B1
EP 3603332 B1
EP 3604218 B1
EP 3606852 B1
EP 3607210 B1
EP 3608037 B1

Nr 29/2022
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)

06 04 2022
27 04 2022
13 04 2022
05 01 2022
02 03 2022
30 03 2022
30 03 2022
27 04 2022
06 04 2022
30 03 2022
08 12 2021
30 03 2022
02 03 2022
02 03 2022
05 01 2022
30 03 2022
30 03 2022
02 02 2022
23 03 2022
25 05 2022
23 03 2022
16 03 2022
30 03 2022
16 03 2022
30 03 2022
09 03 2022
06 04 2022
05 01 2022
23 03 2022
02 03 2022
08 12 2021
11 05 2022
30 03 2022
23 03 2022
08 06 2022
02 02 2022
06 04 2022
20 04 2022
09 03 2022
23 03 2022
09 03 2022
23 03 2022
02 02 2022
06 04 2022
30 03 2022
13 04 2022
04 05 2022
06 04 2022
27 04 2022
23 03 2022
16 03 2022
09 03 2022
04 05 2022
13 04 2022
09 03 2022
09 02 2022
01 06 2022
04 05 2022
30 03 2022
06 04 2022
18 05 2022
23 03 2022
12 01 2022
23 03 2022
16 03 2022
25 05 2022
13 04 2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2022/14
2022/17
2022/15
2022/01
2022/09
2022/13
2022/13
2022/17
2022/14
2022/13
2021/49
2022/13
2022/09
2022/09
2022/01
2022/13
2022/13
2022/05
2022/12
2022/21
2022/12
2022/11
2022/13
2022/11
2022/13
2022/10
2022/14
2022/01
2022/12
2022/09
2021/49
2022/19
2022/13
2022/12
2022/23
2022/05
2022/14
2022/16
2022/10
2022/12
2022/10
2022/12
2022/05
2022/14
2022/13
2022/15
2022/18
2022/14
2022/17
2022/12
2022/11
2022/10
2022/18
2022/15
2022/10
2022/06
2022/22
2022/18
2022/13
2022/14
2022/20
2022/12
2022/02
2022/12
2022/11
2022/21
2022/15

EP 3611276 B1
EP 3611558 B1
EP 3612660 B1
EP 3618788 B1
EP 3633802 B1
EP 3635799 B1
EP 3635851 B1
EP 3637161 B1
EP 3645594 B1
EP 3649257 B1
EP 3651679 B1
EP 3651975 B1
EP 3652373 B1
EP 3655459 B1
EP 3656955 B1
EP 3665603 B1
EP 3668859 B1
EP 3669985 B1
EP 3676513 B1
EP 3685652 B1
EP 3687104 B1
EP 3687558 B1
EP 3687656 B1
EP 3688468 B1
EP 3689802 B1
EP 3689885 B1
EP 3690162 B1
EP 3693053 B1
EP 3700212 B1
EP 3701079 B1
EP 3707468 B1
EP 3708367 B1
EP 3710726 B1
EP 3713542 B1
EP 3718718 B1
EP 3720433 B1
EP 3721230 B1
EP 3723815 B1
EP 3724033 B1
EP 3725610 B1
EP 3726976 B1
EP 3729100 B1
EP 3731670 B1
EP 3731681 B1
EP 3736329 B1
EP 3738901 B1
EP 3740641 B1
EP 3745029 B1
EP 3747105 B1
EP 3751886 B1
EP 3755476 B1
EP 3756455 B1
EP 3762148 B1
EP 3765541 B1
EP 3766689 B1
EP 3766884 B1
EP 3772558 B1
EP 3774953 B1
EP 3776612 B1
EP 3778335 B1
EP 3778753 B1
EP 3780995 B1
EP 3781840 B1
EP 3781888 B1
EP 3784666 B1
EP 3787632 B1
EP 3792197 B1

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

11

06 04 2022
13 04 2022
23 02 2022
11 05 2022
23 03 2022
11 05 2022
30 03 2022
18 05 2022
23 03 2022
13 04 2022
25 05 2022
06 04 2022
30 03 2022
16 03 2022
06 04 2022
30 03 2022
04 05 2022
16 03 2022

2022/14
2022/15
2022/08
2022/19
2022/12
2022/19
2022/13
2022/20
2022/12
2022/15
2022/21
2022/14
2022/13
2022/11
2022/14
2022/13
2022/18
2022/11

EP 3794920 B1
EP 3799592 B1
EP 3800048 B1
EP 3800139 B1
EP 3819168 B1
EP 3824147 B1
EP 3827912 B1
EP 3829278 B1
EP 3829914 B1
EP 3833604 B1
EP 3836775 B1
EP 3844147 B1
EP 3860814 B1
EP 3862074 B1
EP 3872259 B1
EP 3883806 B1
EP 3928763 B1
EP 3942127 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.
(T3) (11) 1617139 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1740888 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1754034 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1773273 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1789190 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1791875 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1810811 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1842004 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1853211 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1853250 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1854337 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1890996 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1909764 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1920046 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 1922479 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2056680 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2060469 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2080622 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2084968 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2124648 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
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(T3) (11) 2155568 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2170405 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2180128 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2191142 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2207701 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2210499 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2214677 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2242515 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2242863 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2243700 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2258522 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)

1512347
1537946
1641899
1740068
1757809
1758533
1837003
1852605
1861656
1914173
2145986
2147870
2151235
2154402
2162044
2162364
2167289
2167318
2167389
2167556
2167563
2170980
2172430
2173793
2174897
2175759
2176105
2176609
2178694
2178702
2178863
2180070
2180902
2181463
2183071
2183148
2183614
2184309
2184372

2019 09 02
2019 12 03
2020 06 28
2019 04 15
2019 08 22
2020 06 17
2019 03 14
2019 12 15
2019 03 01
2019 10 16
2020 07 15
2020 07 01
2020 07 21
2020 07 27
2020 07 07
2020 07 03
2020 07 10
2020 07 03
2020 07 07
2020 07 01
2020 07 10
2020 07 17
2020 08 08
2020 08 26
2020 08 26
2020 08 11
2020 08 07
2020 08 08
2020 08 21
2020 08 06
2020 07 31
2020 08 20
2020 08 26
2020 08 22
2020 08 21
2020 08 07
2020 08 14
2020 08 14
2020 08 29

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

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

2185271
2185600
2185951
2187556
2239904
2250190
2260984
2262324
2264860
2266825
2269477
2270291
2270311
2270376
2273023
2273028
2273029
2276322
2278419
2281371
2281391
2281455
2281541
2281729
2281822
2281983
2282917
2282957
2282958
2282959
2283759
2284472
2285870
2285952
2286678
2286933
2288625
2288666
2290260
2291088
2291165
2291278
2291414
2292392
2293677
2293758
2293759
2293771
2293816
2296587
2296903
2296957
2298549
2298940
2299409
2303201
2303950
2304913
2306137
2306948
2307651
2307652
2307653
2309899
2310018
2310359
2310438

Nr 29/2022
2020 08 22
2020 08 20
2020 08 27
2020 08 05
2020 06 03
2020 06 17
2020 06 10
2020 08 18
2020 06 18
2020 06 16
2020 06 22
2020 06 08
2020 08 05
2020 06 30
2020 06 10
2020 06 30
2020 06 30
2020 06 21
2020 06 21
2020 06 02
2020 06 03
2020 06 18
2020 08 02
2020 08 03
2020 08 03
2020 06 29
2020 06 10
2020 06 10
2020 06 10
2020 06 10
2020 08 05
2020 06 14
2020 06 12
2020 06 16
2020 06 17
2020 08 16
2020 06 16
2020 06 10
2020 08 31
2020 06 30
2020 06 09
2020 05 30
2020 06 12
2020 08 27
2020 06 12
2020 06 09
2020 06 09
2020 06 22
2020 06 05
2020 06 09
2020 06 10
2020 06 19
2020 08 07
2020 08 25
2020 08 09
2020 06 19
2020 06 10
2020 06 30
2020 06 16
2020 06 30
2020 06 10
2020 06 10
2020 06 08
2020 06 09
2020 06 20
2020 08 03
2020 08 06

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

Nr 29/2022
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2310567
2310576
2311903
2313667
2313880
2314525
2315947
2315948
2315949
2319180
2320905
2321101
2321356
2321389
2322044
2322846
2323773
2323802
2323946
2324026
2324088
2324248
2324250
2325094
2328402
2328914
2329168
2333044
2334861
2336236
2337461
2340215
2340220
2340296
2349460
2351644
2353845
2357814
2360373
2360884
2375666
2378694
2381606
2382878
2385667
2386640
2387194
2388967
2392242
2392638
2394511
2394801
2400082
2400470
2401917
2402118
2402222
2402638
2404736
2410232
2415382
2415383
2418054
2418593
2420474
2420631
2422890

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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2020 06 11
2020 06 17
2020 06 12
2020 06 12
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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) 2394356 A. Wykreślono: ABB SCHWEIZ AG, Baden,
Szwajcaria Wpisano: ABB Power Grids Switzerland AG, Baden,
Szwajcaria
(11) 3233564 A. Wykreślono: Curt Würstl Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG, Hof, Niemcy Wpisano: 4KRAFT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301679527
(11) 3153021 A. Wykreślono: Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: Corteva Agriscience
LLC, Indianapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3390612 A. Wykreślono: The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: BASF SE,
Ludwigshafen am Rhein, Niemcy

Nr 29/2022
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B. WZORY UŻYTKOWE
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów użytkowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–

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

–
–
–
–

(72) –
(73) –
(76) –
(86) –
(87) –

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

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

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

PRAWA OCHRONNE
NA WZORY UŻYTKOWE
UDZIELONE PRAWA
(od nr 72 635 do nr 72 645)
(Y1) (11) 72641
(41) 2019 05 20
(51) A01K 23/00 (2006.01)
(62) 427786
(21) 130054
(22) 2018 11 15
(30) P-17-74
2017 11 16
LV
(72) GENDRIKSONS TOMS, Liepãja (LV); GENDRIKSONE NIKOLA,
Liepãja (LV)
(73) GENDRIKSONE NIKOLA, Liepãja (LV)
(54) Toaleta jednorazowa
(Y1) (11) 72645
(41) 2018 03 26
(51) A47B 96/20 (2006.01)
B27D 5/00 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
(62) 418774
(21) 130276
(22) 2016 09 20
(72) OSIKA ROBERT, Jodłówka Tuchowska (PL)
(73) OSIKA MEBLE SPÓŁKA JAWNA, Rzepiennik Biskupi (PL)
(54) Lekka płyta meblowa
(Y1) (11) 72635
(41) 2021 04 19
(51) A61M 5/24 (2006.01)
A61M 5/28 (2006.01)
A61M 5/32 (2006.01)
A61M 5/50 (2006.01)
(21) 128643
(22) 2019 10 15

(72) MATIAS DANIEL RYSZARD, Szczecin (PL); WILCZEK MATEUSZ,
Szczecin (PL); WOITAS ARKADIUSZ ŁUKASZ, Sieraków (PL)
(73) NEMERA SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Osłona igły dla urządzenia do wstrzykiwania substancji farmaceutycznej
(Y1) (11) 72643
(41) 2022 03 07
(51) B03D 1/14 (2006.01)
B03D 1/16 (2006.01)
(21) 129434
(22) 2020 09 02
(72) LUBAS WIESŁAW, Warszawa (PL); LUBAS LUBOMIR,
Warszawa (PL); LUBAS MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) LUBAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieczfnia-Kolonia (PL)
(54) Łopata statora maszyny flotacyjnej
(Y1) (11) 72644
(41) 2022 03 07
(51) B03D 1/14 (2006.01)
B03D 1/16 (2006.01)
(21) 129436
(22) 2020 09 02
(72) LUBAS WIESŁAW, Warszawa (PL); LUBAS LUBOMIR,
Warszawa (PL); LUBAS MARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) LUBAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieczfnia-Kolonia (PL)
(54) Łopata statora maszyny flotacyjnej
(Y1) (11) 72642
(41) 2021 11 15
(51) B65D 5/08 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
(21) 129199
(22) 2020 05 11
(72) DĄBROWSKA ALINA, Bielsk Podlaski (PL)
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(73) USŁUGOWY ZAKŁAD POLIGRAFICZNY BIELDRUK SPÓŁKA
JAWNA P. A. DĄBROWSCY, Bielsk Podlaski (PL)
(54) Wykrój składanego opakowania kartonowego typu kobiałka
(Y1) (11) 72640
(41) 2022 02 28
(51) E04C 1/00 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
E04B 5/08 (2006.01)
(21) 129418
(22) 2020 08 25
(72) MŁYŃCZAK PRZEMYSŁAW, Częstochowa (PL)
(73) MŁYŃCZAK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWE IMPLAS, Częstochowa (PL)
(54) Zaślepka do pustaka stropowego
(Y1) (11) 72638
(41) 2020 05 04
(51) E04H 4/04 (2006.01)
E04H 4/14 (2006.01)
E04H 4/00 (2006.01)
(21) 128003
(22) 2019 01 31
(30) 2018-35492 U
2018 10 22
CZ
(72) CIESLAR RUDOLF, Milikov u Jablunkova (CZ)
(73) Berndorf Bäderbau s.r.o., Bystřice nad Olší (CZ)
(54) Basen lub zbiornik z ruchomym dnem
(Y1) (11) 72636
(41) 2020 10 05
(51) F24F 13/02 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
(21) 128080
(22) 2019 04 04
(72) PRYMON MAREK, Kraków (PL); KOSOWSKA PAULINA,
Kraków (PL)
(73) THESSLA GREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kokotów (PL)
(54) Moduł przewodu instalacji wentylacyjnej, klimatyzacji lub
ogrzewania nadmuchowego
(Y1) (11) 72637
(41) 2021 02 08
(51) G01S 13/937 (2020.01)
G01S 13/66 (2006.01)
G01S 7/40 (2006.01)
H01Q 1/34 (2006.01)
(21) 128443
(22) 2019 07 26
(72) ŁUKASIEWICZ JAN, Łódź (PL); NAMYSŁ KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); OWCZAREK ROBERT, Warszawa (PL)
(73) AM TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(54) Zespół rozpoznania radarowego
(Y1) (11) 72639
(41) 2020 09 21
(51) G01V 1/16 (2006.01)
G01V 1/18 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
(21) 129007
(22) 2020 02 29
(72) SUCHENEK MARIUSZ, Kobyłka (PL); NIERADKA GRZEGORZ,
Warszawa (PL); BULIK TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sejsmiczny czujnik pomiarowy
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INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

A01K 23/00 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)
A61M 5/24 (2006.01)
A61M 5/28 (2006.01)
A61M 5/32 (2006.01)
A61M 5/50 (2006.01)
B03D 1/14 (2006.01)
B03D 1/16 (2006.01)
B03D 1/14 (2006.01)
B03D 1/16 (2006.01)
B27D 5/00 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)

72641
72645
72635
72635*
72635*
72635*
72643
72643*
72644
72644*
72645*
72645*
72642
72642*
72640*

E04B 5/08 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04H 4/04 (2006.01)
E04H 4/14 (2006.01)
E04H 4/00 (2006.01)
F16L 59/02 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
G01C 15/00 (2006.01)
G01S 13/937 (2020.01)
G01S 13/66 (2006.01)
G01S 7/40 (2006.01)
G01V 1/16 (2006.01)
G01V 1/18 (2006.01)
H01Q 1/34 (2006.01)

72640*
72640
72638
72638*
72638*
72636*
72636
72639*
72637
72637*
72637*
72639
72639*
72637*

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

72635
72636
72637
72638
72639
72640

A61M 5/24 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
G01S 13/937 (2020.01)
E04H 4/04 (2006.01)
G01V 1/16 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)

72641
72642
72643
72644
72645

A01K 23/00 (2006.01)
B65D 5/08 (2006.01)
B03D 1/14 (2006.01)
B03D 1/14 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 128760

11/2021

(U1) (21) 128810

24/2020

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA PRAWA,
WYDANE PO OGŁOSZENIU O ZGŁOSZENIU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i rok
wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało
ogłoszone.
(U1) (21) 127012

17/2019

Nr 29/2022
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE
WYGAŚNIĘCIE DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA

(11) 69859 A. Wykreślono: KARDA JÓZEF, Warszawa, Polska
Wpisano: JADWIGA PIASECKA-KARDA, Warszawa, Polska

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer
i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.

(11) 69931 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084

(U1) (21) 125172
(U1) (21) 125781
(U1) (21) 126920
(U1) (21) 127296
(U1) (21) 127680
(U1) (21) 127683
(U1) (21) 127897
(U1) (21) 128160
(U1) (21) 128192

25/2017
11/2018
15/2019
23/2019
08/2020
08/2020
13/2020
21/2020
22/2020

(U1) (21) 128205
(U1) (21) 128335
(U1) (21) 128351
(U1) (21) 128387
(U1) (21) 128487
(U1) (21) 128591
(U1) (21) 128598
(U1) (21) 128634

22/2020
26/2020
27/2020
01/2021
04/2021
08/2020
23/2020
08/2021

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na wzór użytkowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – tytuł wynalazku
Rubryka C – dane twórców wynalazku
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego
Rubryka F – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa ochronnego
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa
ochronnego
(11) 65644 A. Wykreślono: MOCHNACKI MAREK, Kraków, Polska Wpisano: BALKONYDOSTAWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
(11) 68414 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 68892 A. Wykreślono: PANCERPOL GALEWSKI, TRZOPEK
SPÓŁKA JAWNA, Dąbrowa Górnicza, Polska 278246820 Wpisano:
PANCERPOL GALEWSKI SPÓŁKA JAWNA, Dąbrowa Górnicza, Polska
(11) 68904 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 69389 A. Wykreślono: WŁOSEK ZBIGNIEW DROMA, Gliwice, Polska 272341760 Wpisano: DROMA - SUNSHADE EXPERTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 241228430
(11) 69607 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084

(11) 70083 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 70084 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 70092 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 70095 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 70225 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 70346 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 70379 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 70799 A. Wykreślono: GINTER RYSZARD RETNIG, Gola, Polska 300048569 Wpisano: RETNIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gostyń, Polska 385965680
(11) 71341 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 71343 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 71630 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 71633 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 71634 A. Wykreślono: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146350965 Wpisano: GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146350965
(11) 72040 A. Wykreślono: ECOSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie, Polska 369199560 Wpisano:
ECOSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieświń, Polska 369199560
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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

(72) DUDZIK MAREK
(54) Zabawka pluszowa
(55)

UDZIELONE PRAWA
(od nr 28 064 do nr 28 083)
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

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

21-01
(11) 28064
(22) 2022 03 04
(21) 30608
DUDZIK MAREK FIRMA HANDLOWA DOMINIK, Ustka (PL)
DUDZIK MAREK
Zabawka pluszowa

21-01
(11) 28065
(22) 2022 03 04
(21) 30609
DUDZIK MAREK FIRMA HANDLOWA DOMINIK, Ustka (PL)
DUDZIK MAREK
Zabawka pluszowa

(51) 21-01
(11) 28066
(22) 2022 03 04
(21) 30610
(73) DUDZIK MAREK FIRMA HANDLOWA DOMINIK, Ustka (PL)

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

08-05
(11) 28067
(22) 2021 11 05
MUSZYŃSKI PIOTR, Kraków (PL)
MUSZYŃSKI PIOTR
Łączniki stalowe

(21) 30025

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

08-05
(11) 28068
(22) 2021 11 04
MUSZYŃSKI PIOTR, Kraków (PL)
MUSZYŃSKI PIOTR
Ława dachowa

(21) 30026

Nr 29/2022
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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08-05
(11) 28069
(22) 2021 11 04
MUSZYŃSKI PIOTR, Kraków (PL)
MUSZYŃSKI PIOTR
Płotki śniegowe

(21) 30027

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

25-01
(11) 28070
(22) 2022 03 28
KUROPATWA ARTUR, Gdańsk (PL)
KUROPATWA ARTUR
Elementy konstrukcyjne [kątowniki]

(21) 30651

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

25-01
(11) 28071
(22) 2022 03 28
KUROPATWA ARTUR, Gdańsk (PL)
KUROPATWA ARTUR
Elementy konstrukcyjne [kątowniki]

(21) 30652

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

25-01
(11) 28072
(22) 2022 03 28
KUROPATWA ARTUR, Gdańsk (PL)
KUROPATWA ARTUR
Elementy konstrukcyjne [kątowniki]

(21) 30653

(51) 25-01
(11) 28073
(22) 2022 03 28
(73) KUROPATWA ARTUR, Gdańsk (PL)
(72) KUROPATWA ARTUR

(21) 30654

19

(54) Elementy konstrukcyjne [kątowniki]
(55)

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

25-01
(11) 28074
(22) 2022 03 28
KUROPATWA ARTUR, Gdańsk (PL)
KUROPATWA ARTUR
Elementy konstrukcyjne [kątowniki]

(21) 30655

(51) 09-03
(11) 28075
(22) 2022 04 07
(21) 30740
(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(72) KOWALIK ELIZA
(54) Opakowanie na owoce
(55)

(51) 32-00
(11) 28076
(22) 2022 03 23
(21) 30687
(73) CZERNIEJEWSKI JÓZEF NATALIA-GOLD, Piaseczno (PL)
(72) CZERNIEJEWSKI JÓZEF
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(54) Gra sportowa
(55)

(51) 30-03
(11) 28077
(22) 2021 11 05
(21) 30597
(73) DRZEWIECKA PATRYCJA DOG FOAM POLAND PATTI RUNY,
Darnowo (PL)
(72) DRZEWIECKA PATRYCJA
(54) Miska dla zwierząt domowych
(55)

(51) 06-03
(11) 28080
(22) 2022 04 04
(73) PPHU DOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Donaborów (PL)
(72) DOBIEŃ ARTUR
(54) Biurko
(55)

(21) 30720

(51) 26-01
(11) 28078
(22) 2022 02 07
(21) 30501
(73) ZNICZPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Korczyna (PL)
(72) DZIEKAN GRZEGORZ
(54) Znicz nagrobkowy
(55)
(51) 08-06
(11) 28081
(22) 2022 04 08
(21) 30743
(73) BIG ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ M.B. GROBLEWSCY
SPÓŁKA JAWNA, Gronowo Górne (PL)
(72) DZIUBA MARIAN, GROBLEWSKI MARIAN
(54) Uchwyt meblowy dwupunktowy
(55)

(51) 21-01
(11) 28079
(22) 2022 04 21
(73) PRUS MARCIN, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(72) PRUS MARCIN

(21) 30604

(51) 19-08
(11) 28082
(22) 2022 04 12
(73) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek (PL)
(72) Wiśniewska Anna

(21) 30746
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(11) 22506 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Katowice, Polska 240129096 Wpisano :CORTINA POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 240129096

(54) Etykieta
(55)

(11) 23629 A. Wykreślono: DROMA ZBIGNIEW WŁOSEK, Gliwice, Polska 272341760 Wpisano:
DROMA - SUNSHADE EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 241228430
(11) 23630 A. Wykreślono: DROMA ZBIGNIEW WŁOSEK, Gliwice, Polska 272341760 Wpisano:
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

19-08
(11) 28083
(22) 2022 04 12
CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ujazdówek (PL)
Wiśniewska Anna
Etykieta

(21) 30747

DROMA - SUNSHADE EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 241228430
(11) 23635 A. Wykreślono: DROMA ZBIGNIEW WŁOSEK, Gliwice, Polska 272341760 Wpisano:
DROMA - SUNSHADE EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 241228430
(11) 23636 A. Wykreślono: DROMA ZBIGNIEW WŁOSEK, Gliwice, Polska 272341760 Wpisano:
DROMA - SUNSHADE EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 241228430
(11) 25106 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING WÓJCICCY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROGER
PUBLISHING WÓJCICCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271
(11) 25107 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING WÓJCICCY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROGER
PUBLISHING WÓJCICCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa z rejestracji,
wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych, twórców, praw ograniczających prawo z rejestracji oraz sprostowania istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – przedmiot wzoru przemysłowego
Rubryka C – dane twórców wzoru przemysłowego
Rubryka D – prawa ograniczające prawo z rejestracji
Rubryka E – wnioski o unieważnienie, sprzeciwy oraz decyzje dotyczące prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
Rubryka G – informacje o unieważnieniu lub wygaśnięciu prawa z rejestracji
(11) 19646 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano:CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 22366 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Katowice, Polska 240129096 Wpisano: CORTINA POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 240129096
(11) 22380 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Katowice, Polska 240129096 Wpisano: CORTINA POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 240129096

(11) 25108 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING WÓJCICCY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROGER
PUBLISHING WÓJCICCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271
(11) 25109 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING WÓJCICCY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROGER
PUBLISHING WÓJCICCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271
(11) 25611 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Katowice, Polska 240129096 Wpisano: CORTINA POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 240129096
(11) 25612 A. Wykreślono: CORTINA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,Katowice, Polska 240129096 Wpisano: CORTINA POLAND GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice,
Polska 240129096
(11) 26226 A. Wykreślono: CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, Polska 510519084 Wpisano: CORAB SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, Polska 510519084
(11) 26404 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROGER PUBLISHING
WÓJCICCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271
(11) 26404 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING WÓJCICCY
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271 Wpisano: ROGER
PUBLISHING WÓJCICCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271
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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 352 801 do nr 353 010)
(111) 352801
(220) 2021 06 22
(210) 530556
(151) 2022 01 18
(441) 2021 08 23
(732) MONARCH M. AUGUSTYN K. JANIK SPÓŁKA JAWNA,
Stróżówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) LAREZO
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Naszyjniki, Biżuteria szlachetna, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Sztuczna biżuteria, Łańcuszki [biżuteria], Medaliony, Biżuteria platynowa, Zawieszki
[biżuteria], Imitacje biżuterii, Biżuteria osobista, Ozdoby [biżuteria],
Broszki, Krzyżyki [biżuteria], Bransoletki, Pierścionki, Perły, Szpilki biżuteryjne, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby biżuteryjne, Broszki ozdobne, Szpilki ozdobne, Syntetyczne kamienie, Szkatułki na biżuterię,
Amulety będące biżuterią, Biżuteria z diamentami, Biżuteria ze szkła
sztrasowego, Wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, Zapięcia do biżuterii, Biżuteria na zamówienie, Biżuteria na ciało, Biżuteria z kryształu, Kasetki na biżuterię, Półszlachetne artykuły biżuteryjne, Ozdoby
z biżuterii sztucznej, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Wpinki do klapy, Biżuteria z metali szlachetnych,
Biżuteria z emalii cloisonné, Srebrne nici, Złote nici, Biżuteria z emalii
komórkowej, Klamry ze srebra, Oprawy będące częścią biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Kaboszony do wyrobu
biżuterii, Zwijane etui na biżuterię, Agat stosowany w biżuterii, Pier-

ścionki z metali szlachetnych, Druciki z metali szlachetnych, Biżuteria
ze srebra wysokiej próby, Części i akcesoria do biżuterii, Bransoletki
z tkaniny haftowanej, Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria do noszenia na głowie, Wisiorki z bursztynu będące biżuterią,
Ozdoby do uszu w postaci biżuterii, Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, Spinki do szali mające
charakter biżuterii, Zawieszki do bransoletek z metali pospolitych,
Wpinki do klapy z metali szlachetnych, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, Półwyroby z metali
szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, 35 Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
świadczone on-line w zakresie biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich,
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące biżuterię, Sprzedaż
detaliczna lub hurtowa biżuterii, biżuterii damskiej, naszyjników,
biżuterii szlachetnej, biżuterii emaliowanej, biżuterii fantazyjnej,
sztucznej biżuterii, łańcuszków, medalionów, biżuterii platynowej,
zawieszek, imitacji biżuterii, biżuterii osobistej, ozdób, broszek,
krzyżyków, bransoletek, pierścionków, pereł, szpilek biżuteryjnych,
wisiorków biżuteryjnych, wyrobów biżuteryjnych, broszek ozdobnych, szpilek ozdobnych, syntetycznych kamieni, szkatułek na biżuterię, amuletów będących biżuterią, biżuterii z diamentami, biżuterii
ze szkła sztrasowego, wyrobów jubilerskich, biżuterii ze złota, zapięć do biżuterii, biżuterii na zamówienie, biżuterii na ciało, biżuterii
z kryształu, kasetek na biżuterię, półszlachetnych artykułów biżuteryjnych, ozdób z biżuterii sztucznej, biżuterii z metali nieszlachetnych, biżuterii wytworzonej z brązu, wpinek do klapy, biżuterii z metali szlachetnych, biżuterii z emalii cloisonné, srebrnych nici, złotych
nici, biżuterii z emalii komórkowej, klamer ze srebra, opraw będących
częścią biżuterii, koralików do wyrobu biżuterii, biżuterii platerowanej metalami szlachetnymi, biżuterii z kamieniami szlachetnymi, kaboszonów do wyrobu biżuterii, zwijanych etui na biżuterię, agatów
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stosowanych w biżuterii, pierścionków z metali szlachetnych, drucików z metali szlachetnych, biżuterii ze srebra wysokiej próby, części
i akcesoriów do biżuterii, bransoletek z tkaniny haftowanej, biżuterii
wykonanej z hodowlanych pereł, biżuterii do noszenia na głowie,
wisiorków z bursztynu będących biżuterią, ozdób do uszu w postaci
biżuterii, biżuterii ze stopów cyny z ołowiem, ozdób na ubrania w postaci biżuterii, spinek do szali mające charakter biżuterii, zawieszek
do bransoletek z metali pospolitych, wpinek do klapy z metali szlachetnych, półfabrykatów z kamieni szlachetnych przeznaczonych
do produkcji biżuterii, półwyrobów z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii.

(111) 352802
(220) 2021 06 22
(210) 530557
(151) 2022 01 17
(441) 2021 08 23
(732) MONARCH M. AUGUSTYN K. JANIK SPÓŁKA JAWNA,
Stróżówka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GULIARD
(510), (511) 14 Biżuteria, Biżuteria damska, Naszyjniki, Biżuteria szlachetna, Biżuteria emaliowana, Biżuteria fantazyjna, Sztuczna biżuteria, Łańcuszki [biżuteria], Medaliony, Biżuteria platynowa, Zawieszki
[biżuteria], Imitacje biżuterii, Biżuteria osobista, Ozdoby [biżuteria],
Broszki, Krzyżyki [biżuteria], Bransoletki, Pierścionki, Perły, Szpilki biżuteryjne, Wisiorki biżuteryjne, Wyroby biżuteryjne, Broszki ozdobne, Szpilki ozdobne, Syntetyczne kamienie, Szkatułki na biżuterię,
Amulety będące biżuterią, Biżuteria z diamentami, Biżuteria ze szkła
sztrasowego, Wyroby jubilerskie, Biżuteria ze złota, Zapięcia do biżuterii, Biżuteria na zamówienie, Biżuteria na ciało, Biżuteria z kryształu, Kasetki na biżuterię, Półszlachetne artykuły biżuteryjne, Ozdoby
z biżuterii sztucznej, Biżuteria z metali nieszlachetnych, Biżuteria wytworzona z brązu, Wpinki do klapy, Biżuteria z metali szlachetnych,
Biżuteria z emalii cloisonné, Srebrne nici, Złote nici, Biżuteria z emalii
komórkowej, Klamry ze srebra, Oprawy będące częścią biżuterii, Koraliki do wyrobu biżuterii, Biżuteria platerowana metalami szlachetnymi, Biżuteria z kamieniami szlachetnymi, Kaboszony do wyrobu
biżuterii, Zwijane etui na biżuterię, Agat stosowany w biżuterii, Pierścionki z metali szlachetnych, Druciki z metali szlachetnych, Biżuteria
ze srebra wysokiej próby, Części i akcesoria do biżuterii, Bransoletki
z tkaniny haftowanej, Biżuteria wykonana z hodowlanych pereł, Biżuteria do noszenia na głowie, Wisiorki z bursztynu będące biżuterią,
Ozdoby do uszu w postaci biżuterii, Biżuteria ze stopów cyny z ołowiem, Ozdoby na ubrania w postaci biżuterii, Spinki do szali mające
charakter biżuterii, Zawieszki do bransoletek z metali pospolitych,
Wpinki do klapy z metali szlachetnych, Półfabrykaty z kamieni szlachetnych przeznaczone do produkcji biżuterii, Półwyroby z metali
szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii, 35 Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej
świadczone on-line w zakresie biżuterii, Usługi sprzedaży detalicznej
lub hurtowej świadczone on-line w zakresie artykułów jubilerskich,
Usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące biżuterię, Sprzedaż
detaliczna lub hurtowa biżuterii, biżuterii damskiej, naszyjników,
biżuterii szlachetnej, biżuterii emaliowanej, biżuterii fantazyjnej,
sztucznej biżuterii, łańcuszków, medalionów, biżuterii platynowej,
zawieszek, imitacji biżuterii, biżuterii osobistej, ozdób, broszek,
krzyżyków, bransoletek, pierścionków, pereł, szpilek biżuteryjnych,
wisiorków biżuteryjnych, wyrobów biżuteryjnych, broszek ozdobnych, szpilek ozdobnych, syntetycznych kamieni, szkatułek na biżuterię, amuletów będących biżuterią, biżuterii z diamentami, biżuterii
ze szkła sztrasowego, wyrobów jubilerskich, biżuterii ze złota, zapięć do biżuterii, biżuterii na zamówienie, biżuterii na ciało, biżuterii
z kryształu, kasetek na biżuterię, półszlachetnych artykułów biżuteryjnych, ozdób z biżuterii sztucznej, biżuterii z metali nieszlachetnych, biżuterii wytworzonej z brązu, wpinek do klapy, biżuterii z metali szlachetnych, biżuterii z emalii cloisonné, srebrnych nici, złotych
nici, biżuterii z emalii komórkowej, klamer ze srebra, opraw będących
częścią biżuterii, koralików do wyrobu biżuterii, biżuterii platerowanej metalami szlachetnymi, biżuterii z kamieniami szlachetnymi, kaboszonów do wyrobu biżuterii, zwijanych etui na biżuterię, agatów
stosowanych w biżuterii, pierścionków z metali szlachetnych, drucików z metali szlachetnych, biżuterii ze srebra wysokiej próby, części
i akcesoriów do biżuterii, bransoletek z tkaniny haftowanej, biżuterii
wykonanej z hodowlanych pereł, biżuterii do noszenia na głowie,
wisiorków z bursztynu będących biżuterią, ozdób do uszu w postaci
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biżuterii, biżuterii ze stopów cyny z ołowiem, ozdób na ubrania w postaci biżuterii, spinek do szali mające charakter biżuterii, zawieszek
do bransoletek z metali pospolitych, wpinek do klapy z metali szlachetnych, półfabrykatów z kamieni szlachetnych przeznaczonych
do produkcji biżuterii, półwyrobów z metali szlachetnych do wykorzystania przy produkcji biżuterii.

(111) 352803
(220) 2021 06 23
(210) 530645
(151) 2022 01 14
(441) 2021 08 23
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) perfecta bioretinol
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyczne, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki dla zwierząt, Odżywki do włosów, Preparaty do stylizacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Preparaty do prostowania włosów, Lakiery do włosów,
Szampony, Suche szampony, Szampony dla zwierząt domowych,
Farby do włosów, Pianki kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Brokat do użytku jako kosmetyk, Kosmetyki do ust, Szminki, Pomadki
do ust, Błyszczyki do ust, Kredki do ust kosmetycznych, Ołówki
[kredki] kosmetyczne, Róże do policzków, Bronzery, Preparaty kosmetyczne do rzęs, Tusze do rzęs, Odżywki do rzęs, Eyelinery, Korektory kosmetyczne, Cienie do powiek, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do ciała,
Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do twarzy, Kremy
wybielające do skóry, Toniki kosmetyczne, Pasty do zębów, Środki
do czyszczenia zębów, Żele do wybielania zębów, Paski do wybielania zębów, Mydła, Mydła przeciwpotowe, Mydła w płynie, Perfumy,
Środki perfumeryjne, Piżmo [perfumeria], Perfumowane wody toaletowe, Olejki kosmetyczne, Olejki eteryczne, Olejki mineralne, Olejki
do ciała, Olejki do rąk, Olejki do twarzy, Olejki do włosów, Esencje
eteryczne, Woda kolońska, Antyperspiranty [środki przeciwpotne],
Farby do brody, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Pasty do butów,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Preparaty do czyszczenia protez zębowych,
Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Wosk do depilacji,
Wosk szewski, Dezodoranty, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Drewno zapachowe, Preparaty do usuwania farby, Mydło do golenia, Preparaty do golenia, Kadzidełka, Sole wybielające, Sody wybielające,
Sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Masła, kremy,
emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, Masła, kremy, emulsje,
mleczka, balsamy i żele do rąk, Masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Peelingi do skóry, Peelingi do ciała, Peelingi do twarzy, Peelingi do rąk,
Płyny do pielęgnacji ciała, Płyny do pielęgnacji rąk, Płyny do pielęgnacji twarzy, Płyny do pielęgnacji włosów, Oliwka do ciała, Oliwka
do rąk, Oliwka do twarzy, Oliwki do włosów, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Maski kosmetyczne, Maseczki kosmetyczne, Maski kosmetyczne do ciała, Maski kosmetyczne do rąk, Maski
kosmetyczne do twarzy, Maski kosmetyczne do włosów, Preparaty
kosmetyczne do odchudzania, Lakiery do paznokci, Odżywki do paznokci, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru
na paznokciach, Środki do usuwania lakierów, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Sztuczne paznokcie, Naklejane ozdoby do paznokci,
Sztuczne rzęsy, Lotiony do celów kosmetycznych, Preparaty do makijażu, Puder do makijażu, Bibułki z pudrem do twarzy, Podkłady
kosmetyczne do twarzy, Fluidy do makijażu, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Serum do ciała, Serum do rąk, Serum
do twarzy, Serum do włosów, Odświeżacze do ust w aerozolu, Płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do celów perfumeryjnych, Ozdobne kalkomanie
do celów kosmetycznych, Płyny po goleniu, Potpourri [mieszanki
zapachowe], Preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, Preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyki brązująco-opalizujące,
Kosmetyki do samoopalania, Preparaty do opalania, Preparaty przyspieszające opalanie, Preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, Preparaty
po opalaniu, Mgiełki do ciała, Rajstopy w sprayu [kosmetyki], Preparaty kąpielowe do celów higienicznych, Pumeks, Talk kosmetyczny,
Tłuszcze do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycznych,
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Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda utleniona do celów kosmetycznych, Wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
Preparaty toaletowe, Olejek migdałowy, Mydło migdałowe, Mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, Aloesowe preparaty do celów
kosmetycznych, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], Aromaty, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Korund [materiał ścierny],
Barwniki kosmetyczne, Pasty do skór, Mydło dezodoryzujące, Tlenek glinu [materiał ścierny], Olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
Cytrynowe olejki eteryczne, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Rzęsy sztuczne, Preparaty
do odymiania [perfumy], Preparaty odżywcze do włosów, Henna
[barwnik kosmetyczny], Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
Olejek jaśminowy, Środki do usuwania lakieru, Olejek lawendowy,
Preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, Środki do konserwacji
skóry [pasty], Etui na szminkę, Balsamy do celów kosmetycznych,
Kosmetyki do makijażu, Puder do twarzy, Esencja mięty [olejek eteryczny], Wosk do wąsów, Zmywacze do paznokci, Olejki do perfum
i zapachów, Olejki toaletowe, Preparaty do odbarwiania, Preparaty
fitokosmetyczne, Olejek różany, 5 Preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów,
mianowicie lecznicze balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.

(111) 352804
(220) 2021 06 23
(210) 530648
(151) 2022 01 14
(441) 2021 08 23
(732) DAX COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) perfecta bubble tea
(510), (511) 3 Kosmetyki, Zestawy kosmetyczne, Zestawy kosmetyków, Kosmetyki dla zwierząt, Odżywki do włosów, Preparaty do stylizacji włosów, Preparaty do kręcenia włosów, Neutralizatory do trwałej ondulacji, Preparaty do prostowania włosów, Lakiery do włosów,
Szampony, Suche szampony, Szampony dla zwierząt domowych,
Farby do włosów, Pianki kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Brokat do użytku jako kosmetyk, Kosmetyki do ust, Szminki, Pomadki
do ust, Błyszczyki do ust, Kredki do ust kosmetycznych, Ołówki
[kredki] kosmetyczne, Róże do policzków, Bronzery, Preparaty kosmetyczne do rzęs, Tusze do rzęs, Odżywki do rzęs, Eyelinery, Korektory kosmetyczne, Cienie do powiek, Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, Kremy kosmetyczne, Kremy kosmetyczne do ciała,
Kremy kosmetyczne do rąk, Kremy kosmetyczne do twarzy, Kremy
wybielające do skóry, Toniki kosmetyczne, Pasty do zębów, Środki
do czyszczenia zębów, Żele do wybielania zębów, Paski do wybielania zębów, Mydła, Mydła przeciwpotowe, Mydła w płynie, Perfumy,
Środki perfumeryjne, Piżmo [perfumeria], Perfumowane wody toaletowe, Olejki kosmetyczne, Olejki eteryczne, Olejki mineralne, Olejki
do ciała, Olejki do rąk, Olejki do twarzy, Olejki do włosów, Esencje
eteryczne, Woda kolońska, Antyperspiranty [środki przeciwpotne],
Farby do brody, Kosmetyki do brwi, Ołówki do brwi, Pasty do butów,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, Płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, Preparaty do czyszczenia protez zębowych,
Preparaty do demakijażu, Preparaty do depilacji, Wosk do depilacji,
Wosk szewski, Dezodoranty, Dezodoranty dla ludzi i zwierząt, Drewno zapachowe, Preparaty do usuwania farby, Mydło do golenia, Preparaty do golenia, Kadzidełka, Sole wybielające, Sody wybielające,
Sole do kąpieli do celów innych niż lecznicze, Kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami lub barwnikami, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Preparaty do kąpieli, nielecznicze, Masła, kremy,
emulsje, mleczka, balsamy i żele do ciała, Masła, kremy, emulsje,
mleczka, balsamy i żele do rąk, Masła, kremy, emulsje, mleczka, balsamy i żele do twarzy, Balsamy, inne niż do celów medycznych, Peelingi do skóry, Peelingi do ciała, Peelingi do twarzy, Peelingi do rąk,
Płyny do pielęgnacji ciała, Płyny do pielęgnacji rąk, Płyny do pielęgnacji twarzy, Płyny do pielęgnacji włosów, Oliwka do ciała, Oliwka
do rąk, Oliwka do twarzy, Oliwki do włosów, Kleje do przymocowywania sztucznych włosów, Maski kosmetyczne, Maseczki kosmetyczne, Maski kosmetyczne do ciała, Maski kosmetyczne do rąk, Maski
kosmetyczne do twarzy, Maski kosmetyczne do włosów, Preparaty
kosmetyczne do odchudzania, Lakiery do paznokci, Odżywki do paznokci, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru
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na paznokciach, Środki do usuwania lakierów, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Sztuczne paznokcie, Naklejane ozdoby do paznokci,
Sztuczne rzęsy, Lotiony do celów kosmetycznych, Preparaty do makijażu, Puder do makijażu, Bibułki z pudrem do twarzy, Podkłady
kosmetyczne do twarzy, Fluidy do makijażu, Mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, Serum do ciała, Serum do rąk, Serum
do twarzy, Serum do włosów, Odświeżacze do ust w aerozolu, Płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, Olejki do celów kosmetycznych, Olejki do celów perfumeryjnych, Ozdobne kalkomanie
do celów kosmetycznych, Płyny po goleniu, Potpourri [mieszanki
zapachowe], Preparaty kosmetyczne do wyszczuplania, Preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, Kosmetyki brązująco-opalizujące,
Kosmetyki do samoopalania, Preparaty do opalania, Preparaty przyspieszające opalanie, Preparaty przyspieszające powstawanie opalenizny, Preparaty blokujące promieniowanie słoneczne, Preparaty
po opalaniu, Mgiełki do ciała, Rajstopy w sprayu [kosmetyki], Preparaty kąpielowe do celów higienicznych, Pumeks, Talk kosmetyczny,
Tłuszcze do celów kosmetycznych, Waciki do celów kosmetycznych,
Wata do celów kosmetycznych, Wazelina kosmetyczna, Woda utleniona do celów kosmetycznych, Wybielacze [odbarwiacze] do celów
kosmetycznych, Żele do masażu, inne niż do celów medycznych,
Preparaty toaletowe, Olejek migdałowy, Mydło migdałowe, Mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, Aloesowe preparaty do celów
kosmetycznych, Bursztyn [wyroby perfumeryjne], Aromaty, Preparaty ściągające do celów kosmetycznych, Środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, Preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, Barwniki do celów kosmetycznych, Korund [materiał ścierny],
Barwniki kosmetyczne, Pasty do skór, Mydło dezodoryzujące, Tlenek glinu [materiał ścierny], Olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
Cytrynowe olejki eteryczne, Ekstrakty kwiatowe [perfumy], Płukanki do oczu, nie do celów medycznych, Rzęsy sztuczne, Preparaty
do odymiania [perfumy], Preparaty odżywcze do włosów, Henna
[barwnik kosmetyczny], Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
Olejek jaśminowy, Środki do usuwania lakieru, Olejek lawendowy,
Preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, Środki do konserwacji
skóry [pasty], Etui na szminkę, Balsamy do celów kosmetycznych,
Kosmetyki do makijażu, Puder do twarzy, Esencja mięty [olejek eteryczny], Wosk do wąsów, Zmywacze do paznokci, Olejki do perfum
i zapachów, Olejki toaletowe, Preparaty do odbarwiania, Preparaty
fitokosmetyczne, Olejek różany, 5 Preparaty kosmetyczne o działaniu leczniczym do pielęgnacji i ochrony skóry twarzy, ciała i włosów,
mianowicie lecznicze balsamy, maści, olejki, płyny, sole, żele, kremy.

(111) 352805
(220) 2021 06 30
(210) 530950
(151) 2022 01 27
(441) 2021 09 06
(732) FELIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BI BA BO
(540)

(591) złoty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Kafeterie [bufety], Oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Bary, Kawiarnia, Organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], Organizowanie bankietów, Organizowanie
posiłków w hotelach, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Puby, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Usługi restauracyjne, Usługi w zakresie bankietów, Usługi
w zakresie pubów, Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności i napojów, Imprezy firmowe [zapewnianie
jedzenia i napojów], Koktajlbary, Serwowanie żywności i napojów dla
gości, Usługi kawiarni, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów, Zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(111) 352806
(220) 2021 07 01
(210) 530987
(151) 2022 01 27
(441) 2021 09 06
(732) KOŁODZIEJ DOMINIK CONSULTING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
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(540) CHAMPIONS ACADEMY
(540)

(591) ciemnoniebieski, jasnozielony, niebieski, fioletowy, różowy,
pomarańczowy, biały
(531) 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
edukacyjnych, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Organizowanie
programów szkolenia młodzieży, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia
edukacyjne, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą.
(111) 352807
(220) 2021 07 01
(210) 530991
(151) 2022 01 27
(441) 2021 09 06
(732) KOŁODZIEJ DOMINIK CONSULTING, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHAMPIONS ACADEMY
(540)

(591) biały, jasnozielony, niebieski, fioletowy, różowy,
pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 41 Organizowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach
edukacyjnych, Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Nauczanie i szkolenia, Nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, Organizowanie
programów szkolenia młodzieży, Szkolenia dla dorosłych, Szkolenia
edukacyjne, Szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, Szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą.
(111) 352808
(220) 2021 07 05
(210) 531104
(151) 2022 01 27
(441) 2021 09 06
(732) MOKATE SPÓŁKA AKCYJNA, Ustroń (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VervinFix
(510), (511) 5 Herbata lecznicza z ziół, zioła lecznicze, parafarmaceutyki, 30 Kawa, herbata.
(111) 352809
(220) 2021 07 08
(210) 531289
(151) 2022 01 14
(441) 2021 08 23
(732) KRAWCZYK ANDRZEJ HUMAN DIALOG, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HumanDialog
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Biometryczne
dokumenty tożsamości, Czytniki książek cyfrowych, Elektroniczne
terminarze osobiste, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe),
Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy komputerowe,
Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Klucze kryptograficzne
do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach,
Komputery kieszonkowe [PDA], Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane,
Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub
do pobrania, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy sterujące komputerowe, nagrane, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Roboty do teleprezencji, Roboty edukacyjne,
Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Skanery
[urządzenia do przetwarzania danych], Sprzęt komputerowy, Sprzęt
peryferyjny do komputerów, Tablety, Smartfony, Układy scalone,
Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Zegarki inteligentne, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
Mikroprocesory, Pamięci zewnętrzne USB, Portfele elektroniczne
do pobrania, Urządzenia do przetwarzania danych, Magnetyczne nośniki danych, Monitory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt
komputerowy], Biochipy, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem dna,
Drukarki komputerowe, Dyski kompaktowe [CD-ROM-Y], Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Ekrany wideo, Elektroniczne
pióra [ekranopisy], Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne
tłumacze kieszonkowe, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Kodery magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, Komputery,
Komputery przenośne [podręczne], Myszy [sprzęt do przetwarzania
danych], Napędy dysków do komputera, Optyczne nośniki danych,
Optyczne czytniki znaków, Pamięci komputerowe, Paszporty biometryczne, Płytki dla układów scalonych, Programy komputerowe
nagrane, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, 35 Audyt działalności gospodarczej,
Audyt finansowy, Badania biznesowe, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Obróbka tekstów, Usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), Optymalizacja
stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], Wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Komputerowe zarządzanie plikami, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawy
komputerów, 38 Poczta elektroniczna, Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja
podkastów, Usługi telekonferencyjne, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi
telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, Łączność poprzez terminale komputerowe, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, Transmisja satelitarna,
Udostępnianie forów internetowych online, Komunikacja radiowa,
Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Nadawanie bezprzewodowe, 42 Badania naukowe, Badania technologiczne, Chmura
obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie
projektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa [SAAS], Platforma jako usługa [PAAS], Przechowywanie danych elektronicznych,
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi kon-

26

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

sultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych,
Badania w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych
komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla
aplikacji online, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajmowanie serwerów www, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, Powielanie programów komputerowych, Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45 Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji
oprogramowania, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Prawne administrowanie licencjami, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Usługi serwisów społecznościowych
online, Wynajem nazw domen internetowych, Zarządzanie prawami
autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 352810
(220) 2021 07 08
(210) 531291
(151) 2022 01 14
(441) 2021 08 23
(732) KRAWCZYK ANDRZEJ HUMAN DIALOG, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HUMAN DIALOG
(510), (511) 9 Aplikacje komputerowe do pobrania, Biometryczne
dokumenty tożsamości, Czytniki książek cyfrowych, Elektroniczne
terminarze osobiste, Inteligentne bransoletki (przyrządy pomiarowe),
Inteligentne pierścionki, Interaktywne tablice elektroniczne, Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, Interfejsy komputerowe,
Karty inteligentne [karty z układem scalonym], Klucze kryptograficzne
do pobrania do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Komputery cienki klient, Komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach,
Komputery kieszonkowe [PDA], Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania, Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane,
Oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub
do pobrania, Platformy oprogramowania komputerowego, nagrane
lub do pobrania, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy sterujące komputerowe, nagrane, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Roboty do teleprezencji, Roboty edukacyjne,
Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, Skanery
[urządzenia do przetwarzania danych], Sprzęt komputerowy, Sprzęt
peryferyjny do komputerów, Tablety, Smartfony, Układy scalone,
Urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], Zegarki inteligentne, Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej,
Mikroprocesory, Pamięci zewnętrzne USB, Portfele elektroniczne
do pobrania, Urządzenia do przetwarzania danych, Magnetyczne nośniki danych, Monitory [programy komputerowe], Monitory [sprzęt
komputerowy], Biochipy, Chipy [układy scalone], Chipy z kodem dna,
Drukarki komputerowe, Dyski kompaktowe [CD-ROM-Y], Dyski magnetyczne, Dyski optyczne, Dyskietki, Ekrany wideo, Elektroniczne
pióra [ekranopisy], Elektroniczne tablice wyświetlające, Elektroniczne
tłumacze kieszonkowe, Hologramy, Identyfikacyjne karty magnetyczne, Kodery magnetyczne, Kodowane karty magnetyczne, Komputery,
Komputery przenośne [podręczne], Myszy [sprzęt do przetwarzania
danych], Napędy dysków do komputera, Optyczne nośniki danych,
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Optyczne czytniki znaków, Pamięci komputerowe, Paszporty biometryczne, Płytki dla układów scalonych, Programy komputerowe
nagrane, Tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące], Urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, 35 Audyt działalności gospodarczej,
Audyt finansowy, Badania biznesowe, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Obróbka tekstów, Usługi ekspertów w zakresie
efektywności biznesowej, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych,
Komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), Optymalizacja
stron internetowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
Reklama typu „płać za kliknięcie”, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Usługi komunikacji korporacyjnej, Usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], Wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Komputerowe zarządzanie plikami, 37 Instalowanie, konserwacja i naprawy
komputerów, 38 Poczta elektroniczna, Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja
podkastów, Usługi telekonferencyjne, Usługi w zakresie wideokonferencji, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi
telekomunikacyjne], Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, Łączność poprzez terminale komputerowe, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, Przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, Transmisja satelitarna,
Udostępnianie forów internetowych online, Komunikacja radiowa,
Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Nadawanie bezprzewodowe, 42 Badania naukowe, Badania technologiczne, Chmura
obliczeniowa, Digitalizacja dokumentów [skanowanie], Dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Instalacja oprogramowania komputerowego, Konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych, Opracowywanie
projektów technicznych, Oprogramowanie jako usługa [SAAS], Platforma jako usługa [PAAS], Przechowywanie danych elektronicznych,
Usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych,
Badania w dziedzinie technologii telekomunikacyjnych, Doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, Doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Odzyskiwanie danych
komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania
użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla
aplikacji online, Tworzenie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika,
Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi doradcze w dziedzinie
technologii, Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu elektronicznego, Usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Wynajmowanie serwerów www, Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, Powielanie programów komputerowych, Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Wynajem sprzętu
do przetwarzania danych, Wypożyczanie oprogramowania kompu-
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terowego, 45 Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji
oprogramowania, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], Prawne administrowanie licencjami, Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Usługi serwisów społecznościowych
online, Wynajem nazw domen internetowych, Zarządzanie prawami
autorskimi, Licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 352811
(220) 2021 07 08
(151) 2022 01 14
(441) 2021 08 23
(732) SOCHACKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) HOPALAHOP
(540)

(210) 531327

(591) żółty, szary
(531) 27.05.01, 03.01.14, 03.01.16, 29.01.12
(510), (511) 24 Śpiworki dla dzieci, śpiworki dla niemowląt, koce
dziecięce, pościel dziecięca, pościel do wózków dziecięcych, pościel
do łóżeczek dla niemowląt, osłony do łóżek dziecięcych, pościel
do łóżeczek dziecięcych, pościel do kojców dla dzieci, pościel do kołysek, bielizna pościelowa, prześcieradła, bielizna kąpielowa, okładziny do mebli z materiałów tekstylnych, narzuty na łóżka, pledy,
pościel do śpiworków dla dzieci, kołdry, 25 Odzież dziecięca, odzież
niemowlęca, odzież dla kobiet w ciąży, odzież dla kobiet karmiących,
nakrycia głowy, bielizna dziecięca, bluzki, getry, majtki dla dzieci, kamizelki, kombinezony dla dzieci, koszulki, koszule, okrycia wierzchnie, piżamy, rękawiczki, stroje kąpielowe, szlafroki, sandały, skarpetki,
spodnie, legginsy, sukienki, bluzy, swetry, t-shirty, wyprawki dziecięce, bandany na szyję, śliniaki.
(111) 352812
(220) 2021 07 09
(151) 2022 01 05
(441) 2021 08 23
(732) KÖHLING EDYTA, Chojnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) estetyczna KOSMETOLOG
(540)

(210) 531352

(591) złoty
(531) 19.13.03, 27.05.01, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej,
Kursy szkoleniowe związane z medycyną, Seminaria edukacyjne
dotyczące terapii kosmetycznej, Organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], Przekazywanie know-how [szkolenia], Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], Szkolenia biznesowe, Szkolenia w dziedzinie medycyny,
Szkolenia w dziedzinie biznesu, Szkolenia w zakresie pielęgnacji
urody, Usługi szkolenia personelu, 44 Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi
kosmetyczne dla ciała, Zabiegi kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów, Zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy,
Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne
w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA,
Usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Zabiegi pielęgnacji urody, Zabiegi terapeutyczne dla twarzy, Leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg,
Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich.
(111) 352813
(220) 2021 07 09
(210) 531369
(151) 2022 01 14
(441) 2021 08 23
(732) JASTRZĘBSKI ARKADIUSZ KWANTUM, Józefów (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) SteppsEnglish
(510), (511) 16 Książki, Podręczniki, Skrypty, Informatory, Słowniki,
Wydawnictwa prasowe i naukowe, Materiały informacyjne, szkoleniowe, dydaktyczne i instruktażowe, 35 Reklama, Promocja, Marketing, Badania/sondaże rynku i opinii, Organizacja pokazów, wystaw
i targów w celach handlowych lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów takich jak książki, podręczniki, skrypty, informatory, słowniki, wydawnictwa prasowe, materiały informacyjne,
materiały i wydawnictwa naukowe, materiały szkoleniowe, dydaktyczne i instruktażowe, 41 Organizowanie i prowadzenie szkoleń
i kursów, Informacja o edukacji, Organizowanie kursów językowych,
Publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, Publikacje
multimedialne, Prowadzenie klubów w celach edukacyjnych, Prowadzenie działalności edukacyjnej, Prowadzenie szkół i przedszkoli
prywatnych, Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i pomocniczych do nauki języków obcych, Informacyjny serwis internetowy
dla nauki języków obcych.
(111) 352814
(220) 2021 07 14
(210) 531541
(151) 2022 01 25
(441) 2021 08 30
(732) DR.MARCUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) EP Ellie Pure
(540)

(591) brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07, 29.01.11
(510), (511) 3 Aromaty, Esencje i olejki eteryczne, Olejki zapachowe,
Środki do czyszczenia pojazdów, Preparaty zapachowe, Detergenty
do samochodów, Preparaty czyszczące do samochodów, Preparaty myjące do pojazdów, Środki zapachowe do samochodów, Płyny
do czyszczenia przedniej szyby samochodowej, Szampony do mycia samochodów, Szampony do pojazdów, Wosk karnauba do samochodów, Wosk samochodowy, Środki odświeżające powietrze
[zapachowe], Środki do polerowania samochodów, Środki zapachowe do celów domowych, Mieszanki czyszczące do usuwania plam,
Powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurzania, Preparaty do nadawania połysku, Preparaty odtłuszczające do silników,
Chusteczki nasączone preparatami czyszczącymi, 5 Samochodowe
odświeżacze powietrza, Odświeżacze powietrza, Materiały pochłaniające zapachy, Dezodoranty do samochodów, Spraye odświeżające do pomieszczeń, Preparaty do neutralizacji zapachów, Preparaty
do odświeżania powietrza, Środki do oczyszczania powietrza, Preparaty neutralizujące zapachy do użytku na odzieży i tekstyliach, Środki
usuwające nieprzyjemny zapach z tkanin.
(111) 352815
(220) 2021 07 14
(151) 2022 01 25
(441) 2021 08 30
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL),
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŁOMŻA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 29.01.14
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe.

(210) 531542
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(111) 352816
(220) 2021 07 14
(210) 531544
(151) 2022 01 26
(441) 2021 08 30
(732) KUŚ MONIKA, Górsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bar Profesional WYKWALIFIKOWANA OBSŁUGA BARMAŃSKA
(540)

(591) biały, ciemnoczerwony, czarny, czerwony, pomarańczowy,
żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.11, 05.07.22, 11.03.01
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), Serwowanie napojów alkoholowych, Usługi zaopatrzenia w napoje, Przygotowywanie posiłków
i napojów, Katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, Katering obejmujący żywność i napoje dla instytucji, Serwowanie żywności i napojów dla gości, Organizacja przyjęć weselnych [żywność
i napoje], Serwowanie jedzenia i napojów, Katering obejmujący
żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, Świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, Usługi w zakresie przygotowywania posiłków, Dostarczanie
posiłków do bezpośredniego spożycia, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi
informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie dostarczania żywności
i napojów.
(111) 352817
(220) 2021 07 14
(210) 531549
(151) 2022 01 26
(441) 2021 08 30
(732) CAPS APPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HopX
(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, 28 Elektroniczne zabawki wielofunkcyjne, Zabawki elektroniczne, Zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, Zabawki sterowane radiowo, Zabawki zdalnie sterowane, 36 Ubezpieczenia, Działalność finansowa, Usługi w zakresie nieruchomości
związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy.
(111) 352818
(220) 2021 07 15
(210) 531591
(151) 2022 01 24
(441) 2021 08 30
(732) ANTONY-THOMAS BERNARD NEW HORIZONS ENGLISH
SCHOOL, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NEW HORIZONS ENGLISH SCHOOL
(540)

(591) fioletowy, żółty, złoty, granatowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Nauczanie języków obcych, Organizacja kursów językowych, Kursy językowe, Edukacja językowa, Świadczenie usług
w zakresie szkół i kursów językowych, Tłumaczenia językowe, Organizowanie indywidualnej nauki języków, Udostępnianie publikacji elektronicznych związanych z nauką języków, nie do pobrania, Nauczanie
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języków, Nauczanie wyrównawcze w zakresie języka, Usługi nauczania
języka angielskiego, Usługi edukacyjne świadczone przez szkoły w zakresie nauczania języków obcych, Usługi nauki języka obcego.

(111) 352819
(220) 2021 07 20
(210) 531748
(151) 2022 04 12
(441) 2021 10 11
(732) ATRI TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KORONNE SKARBY SMAKU
(540)

(591) granatowy
(531) 24.09.07, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 30 Lepki syrop skrobiowy (mizu-ame), Polewa w postaci
syropu, Syrop czekoladowy, Syrop do naleśników, Syrop fruktozowy
do wykorzystania w produkcji żywności, Syrop glukozowy do produkcji żywności, Syrop glukozowy do użytku jako środek do żywności wspomagający fermentowanie, Syrop glukozowy do użytku jako
środek konserwujący do żywności, Syrop glukozowy do użytku jako
słodzik do żywności, Syrop klonowy, Syrop kukurydziany, Syrop kukurydziany do celów kulinarnych, Syrop spożywczy, Syrop smakowy,
Syrop z agawy [słodzik naturalny], Syrop z agawy do stosowania jako
słodzik naturalny, Syrop stołowy, Syropy czekoladowe do przygotowywania napojów na bazie czekolady, Syropy glukozowe spożywcze,
Syropy smakowe, Miód, Miód biologiczny do spożycia przez ludzi,
Miód [do celów spożywczych], Miód manuka, Miód naturalny, Miód
truflowy, Miód z kocanki, Miód ziołowy, Mleczko pszczele, Naturalny
miód dojrzały, Propolis, Propolis (kit pszczeli) spożywczy, Słodkie pasty do smarowania [miód], Surowe plastry miodu, Substytuty cukru,
Słodziki naturalne w postaci koncentratów owocowych, Słodziki naturalne, Aromaty kawowe, Azjatycka herbata morelowa [maesilcha],
Biała herbata, Biała herbata w proszku, Cappuccino, Chińska herbata
z kolcowoju [Gugijacha], Cykoria do stosowania jako substytut kawy,
Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, Cykoria [substytut kawy], Czarna herbata w proszku,
Czekolada, Czekolada bezmleczna, Czekolada mleczna, Czekolada
pitna, Czekoladki, Czekolada w proszku, Czekoladowa kawa, Czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produktów mlecznych lub
warzyw, Ekstrakty czekoladowe, Ekstrakty czekoladowe do przygotowywania napojów, Ekstrakty kakaowe do spożycia przez ludzi,
Ekstrakty kawowe do użytku jako substytuty kawy, Ekstrakty kawy
słodowej, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy,
Ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty do napojów, 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 herbaciane, Esencje herbaciane (nie do celów
medycznych), Esencje kawowe, Espresso, Gorąca czekolada, Gotowa
kawa i napoje na bazie kawy, Gotowe kakao i napoje na bazie kakao,
Herbata, Herbata chai, Herbata chryzantemowa (Gukhwacha), Herbata cytrusowa z owocu yuzu, Herbata czarna, Herbata czarna [herbata angielska], Herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling], Herbata do zaparzania, Herbata Earl Grey, Herbata
imbirowa, Herbata jaśminowa, Herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, Herbata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, Herbata Lapsang Souchong, Herbata limonkowa
[loomi tea], Herbata miętowa, Herbata mrożona, Herbata mrożona
(nie do celów medycznych), Herbata nienaturalna, Herbata o smaku
jabłka [inna niż do celów leczniczych], Herbata o smaku pomarańczowym [inna niż do celów leczniczych], Herbata oolong, Herbata
oolong [herbata chińska], Herbata Oolong w proszku, Herbata owocowa [inna niż do celów medycznych], Herbata paczkowana [inna
niż do celów leczniczych], Herbata rooibos, Herbata rozpuszczalna,
Herbata rozpuszczalna [inna niż do celów leczniczych], Herbata sypka (Nielecznicza-), Herbata szałwiowa, Herbata Tie Guan Yin, Herbata
z białego lotosu (Baengnyeoncha), Herbata z czerwonego żeń-szenia, Herbata z dzikiej róży, Herbata z eleuterokoku [Ogapicha], Herba-
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ta z gryki, Herbata w torebkach (nielecznicza), Herbata w torebkach,
Herbata z korzenia łopianu (Wooungcha), Herbata z kwiatu lipy, Herbata z liści jęczmienia, Herbata z prażonego jęczmienia [mugi-cha],
Herbata z prażonego ryżu brązowego [genmaicha], Herbata z rozmarynu, Herbata z rumianku, Herbata z wodorostów kelp, Herbata
z żeń-szenia, Herbata z żeń-szenia [insamcha], Herbata ze słonych
sproszkowanych wodorostów (kombu-cha), Herbata zielona, Herbaty, Herbaty aromatyzowane [inne niż do celów leczniczych], Herbaty
(nielecznicze) zawierające cytrynę, Herbaty o smaku cytryny (nielecznicze), Herbaty o smaku owocowym [inne niż lecznicze], Herbaty
owocowe, Herbaty ziołowe, inne niż do celów leczniczych, Herbaty
ziołowe [napary], Japońska zielona herbata, Jęczmień do użytku
jako substytut kawy, Kakao, Kakao [palone, w proszku, granulowane lub w napojach], Kakao w proszku, Kapsułki z herbatą, Kapsułki
z kawą, Kawa, Kawa aromatyzowana, Kawa bezkofeinowa, Kawa liofilizowana, Kawa mielona, Kawa niepalona, Kawa [palona, w proszku,
granulowana lub w napojach], Kawa rozpuszczalna, Kawa słodowa,
Kawa w formie mielonej, Kawa w formie parzonej, Kawa w postaci
całych ziaren, Kombucha, Koncentraty kawy, Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Liście herbaty, Mate [herbata], Mielone ziarna kawy,
Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Mieszanki do przyrządzania mrożonej
herbaty w proszku, Mieszanki herbat, Mieszanki herbat w proszku,
Mieszanki kakaowe, Mieszanki kawowe, Mieszanki kawy i cykorii,
Mieszanki kawy i słodu, Mieszanki kawy słodowej i kawy, Mieszanki
kawy słodowej i kakao, Mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy,
Mrożona kawa, Nadzienia na bazie kawy, Napary, inne niż do celów
leczniczych, Napary nie dla celów medycznych, Napary ziołowe, Napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smakowymi, Napoje
na bazie rumianku, Napoje sporządzone z herbaty, Nielecznicze herbaty składające się z liści z żurawiny, Nielecznicze herbaty składające
się z wyciągów z żurawiny, Nielecznicze herbaty zawierające wyciągi
z żurawiny, Nielecznicze herbaty zawierające liście żurawiny, Nielecznicze napoje na bazie herbaty, Nielecznicze napoje herbaciane,
Palone ziarna kawy, Rozpuszczalne kakao w proszku, Rozpuszczalny
proszek do przyrządzania herbaty [inny niż do celów medycznych],
Olej chili do użytku jako przyprawa, Oleje kawowe.

(111) 352820
(220) 2021 10 06
(210) 534859
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 29
(732) ZIEMBIŃSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ZIEMBIŃSKI
(510), (511) 29 Masło, Twaróg, Ser twarogowy, Kefir [napój mleczny],
Jogurty, Desery jogurtowe, Napoje na bazie jogurtu, Śmietana, Bita
śmietana, Kwaśna śmietana, Śmietana kremówka do ubijania, Maślanka, Mleko, Zsiadłe mleko, Mleczne produkty, Napoje mleczne, Sery dojrzewające, Sery świeże niedojrzewające, Sery topione, Serwatka.
(111) 352821
(220) 2021 10 08
(151) 2022 03 23
(441) 2021 12 06
(732) CZOPIK MAŁGORZATA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M C 4 PETS
(540)

(210) 535008

(540)

(591) brązowy, ciemnobrązowy, różowy, zielony, jasnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.05.20, 05.05.22, 11.01.22
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 41 Usługi
edukacyjne i instruktażowe.
(111) 352823
(220) 2021 10 18
(210) 535299
(151) 2022 04 25
(441) 2022 01 03
(732) MIODOWSKI KAMIL FIRMA HANDLOWA PAJDAGASTRONOMIA-CATERING, Kajetany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Pajda Catering
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.11, 02.01.23
(510), (511) 43 Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Usługi cateringu zewnętrznego, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Catering w kafeteriach
szybkiej obsługi, Doradztwo kulinarne, Wypożyczanie urządzeń
gastronomicznych, Usługi barów i restauracji, Usługi snack-barów,
Usługi barów typu fast-food, w tym na wynos, Usługi mobilnych barów, snack-barów, barów typu fast-food i restauracji, Usługi barów
sałatkowych, Usługi pizzerii, Usługi kawiarni, Usługi lodziarni.
(111) 352824
(220) 2021 10 15
(210) 535307
(151) 2022 04 25
(441) 2022 01 03
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) GRINOVITA
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla
celów leczniczych, suplementy diety, preparaty witaminowe i lecznicze, preparaty mineralne do celów medycznych.
(111) 352825
(220) 2021 10 18
(210) 535347
(151) 2022 03 30
(441) 2021 11 29
(732) JTAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) just TAKE A LESSON
(540)

(591) czarny, różowy
(531) 26.11.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 Meble dla zwierząt domowych.
(111) 352822
(220) 2021 10 12
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732) WAGIEL ANTONINA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAKE the CAKE
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(210) 535149
(591) brązowy, jasnoróżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Nauczanie języków obcych.
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(111) 352826
(220) 2021 10 19
(210) 535449
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732) PRO NOBIS DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRẤN TRẤN TRADITIONAL VIETNAMESE CUISINE TRẤN TRẤN
FAMILY
(540)

(591) czarny, czerwony, biały, złoty
(531) 29.01.14, 29.01.08, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.02, 27.05.01,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 02.01.16, 02.03.16, 05.07.03, 08.07.03,
09.07.01, 26.11.13
(510), (511) 43 Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
(111) 352827
(220) 2021 10 20
(210) 535529
(151) 2022 03 14
(441) 2021 11 15
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ANATOL
Tradycja
produkcyjna
kaw
zbożowych
we Włocławku od 1816 roku KAWA ZBOŻOWA 5 ZBÓŻ SMAK
I AROMAT ZAWDZIĘCZA W 100% NATURALNYM SKŁADNIKOM 35
TOREBEK 100% NATURALNE SKŁADNIKI
(540)

(591) biały, szary, pomarańczowy, czerwony, żółty, brązowy,
czarny
(531) 02.01.01, 05.07.01, 05.07.03, 11.03.04, 11.03.20, 27.05.01,
26.04.02, 26.01.01, 29.01.15
(510), (511) 30 Cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytut kawy, Ekstrakty kawowe do użytku jako substytut kawy, Ekstrakty kawy słodowej, Ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Ekstrakty z kawy, Esencje kawowe, Filtry
w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, Gotowa kawa i napoje na bazie kawy, Gotowe napoje kawowe, Jęczmień do użytku
jako substytut kawy, Kapsułki z kawą, Kawa, Kawa aromatyzowana,
Kawa bezkofeinowa, Kawa mielona, Kawa niepalona, Kawa rozpuszczalna, Kawa słodowa, Koncentraty kawy, Mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, Mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty
kawy, Mieszanki kawowe, Mieszanki kawy i cykorii, Mieszanki kawy
i słodu, Mieszanki kawy słodowej i kawy, Mieszanki wyciągów z kawy
słodowej i kawy, Napoje kawowe, Napoje na bazie kawy, Napoje
na bazie substytutów kawy, Napoje składające się głównie z kawy,
Napoje sporządzane z kawy, Prażony jęczmień i słód do użytku jako
substytut kawy, Preparaty do sporządzania napojów na bazie kawy,
Preparaty roślinne zastępujące kawę, Preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, Substytuty kawy na bazie zbóż lub cykorii,
Wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy.
(111) 352828
(220) 2021 10 21
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) CHMIELEWSKI ARTUR, Toruń (PL);
KLISZEWSKI SŁAWOMIR, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)

(210) 535562
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(540) WolfMann NARZĘDZIA I MASZYNY
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.08, 03.01.16
(510), (511) 7 Akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, Alternatory [generatory prądu
przemiennego], Aparatura do odtaczania piwa pod ciśnieniem, Aparaty do oczyszczania acetylenu, Automaty do sprzedaży, Automatyczne kotwice wielohakowe [drapacze] do użytku okrętowego,
Awaryjne generatory prądotwórcze, Betoniarki, Bębny [części maszyn], Brony, Brzeszczoty pił [części maszyn], Chłodnice do silników,
Cylindry do maszyn, Cylindry do silników, Części hamulcowe, inne niż
do pojazdów, Czopy [części maszyn], Czółenka [części maszyn],
Czyszczalnie złożone do ziaren, Dezyntegratory, Diamenty szklarskie
[części maszyn], Dławnice [części maszyn], Długopisy do druku 3D,
Dmuchawy do sprężania, wysysania i transportu gazu, Dmuchawy
do sprężania, zasysania i transportu ziarna, Dojarki mechaniczne,
Drążki będące częściami maszyn, inne niż do automatów do gier,
Drukarki 3D, Dynama do rowerów, Dystrybutory paliw dla stacji benzynowych, Dystrybutory wodoru dla stacji benzynowych, Dziurkarki
[maszyny], Dźwigi [urządzenia do podnoszenia i wyciągania], Dźwigniki zębatkowe, Elektrody do urządzeń spawalniczych, Elektromechaniczne urządzenia do przyrządzania napojów, Elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania woskiem, Elektryczne mopy
parowe, Elektryczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Elektryczne otwieracze do puszek, Elektryczne przyrządy do wyciągania
gwoździ, Elektryczne sokowirówki, Elektryczne urządzenia do obierania warzyw, Elektryczne urządzenia do otwierania drzwi, Elektryczne urządzenia do otwierania okien, Elektryczne urządzenia do spawania, Elektryczne urządzenia do zamykania okien, Elektryczne
wyciskacze do owoców do celów gospodarstwa domowego, Elektryczne zamknięcia drzwiowe, Elektryczne zgrzewarki do tworzyw
sztucznych [pakowanie], Elewatory rolnicze, Etykieciarki, Eżektory
[wyrzutniki], Filtry [części maszyn lub silników], Filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza, do silników, Formy [części maszyn], Frezarki, Galwanizacyjne maszyny, Galwanizacyjne urządzenia, Garnki
kondensacyjne [części maszyn], Gaźniki, Gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn budowlanych, Gąsienice gumowe będące
częścią gąsienic maszyn górniczych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn i urządzeń ładunkowo-rozładunkowych, Gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, Gąsienice
gumowe będące częścią gąsienic pługów śnieżnych, Generatory
elektryczności, Giętarki, Gładziarki [maszyny], Głowice cylindrów
do silników, Głowice wiertarskie [części maszyn], Grabie do zgrabiarek, Gwinciarki [do nakrętek], Hydrauliczne urządzenia do otwierania
drzwi, Hydrauliczne urządzenia do otwierania okien, Hydrauliczne
urządzenia do zamykania okien, Hydrauliczne zamknięcia drzwi,
Imaki do narzędzi do obrabiarek, Inkubatory do jaj, Instalacje do centralnego odkurzania, Instalacje do mycia pojazdów, Instalacje kondensacyjne, Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Iskrowniki zapłonowe, Kabestany, Kable sterownicze do maszyn i silników, Kafary
[maszyny], Kalandry, Kamienie młyńskie, Kanały dymowe do kotłów
maszynowych, Klisze drukarskie, Klocki hamulcowe, inne niż do pojazdów, Kolektory wydechowe do silników, Koła garncarskie, Koła
maszyn, Koła szlifierskie [części maszyn], Kołowrotki [przędzenie],
Kołowroty [do wyciągania], Kombajny zbożowe, Kondensatory pary
[części maszyn], Konwertory dla stalowni, Konwertory katalityczne,
Konwertory paliwa do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
Koparki jednoczerpakowe mechaniczne, Kopyta szewskie [części
maszyn], Korbowody do maszyn, motorów i silników, Korby [części
maszyn], Koronkarki [maszyny], Kosiarki, Kosze samowyładowcze
mechaniczne, Kotły maszynowe [parowe], Kowarki, Krajalnice
do chleba, Krajalnice elektryczne do sera, Krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, Krajarki [maszyny], Krążki [części maszyn], Krosna,
Krosna do wyrobów pończoszniczych, Kubki udojowe do dojarek,
Kultywatory [maszyny], Kurki spustowe, Lampy lutownicze na gaz,
Lance termiczne [maszyny], Lemiesze pługów, Lutlampy [palniki
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do lutowania], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Łańcuchy
napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Łoża silnika, inne niż
do pojazdów lądowych, Łożyska, Łożyska [części maszyn], Łożyska
do wałów transmisyjnych, Łożyska kulkowe, Łożyska przeciwcierne
do maszyn, Łożyska z automatycznym smarowaniem, Łuskarki ziarna, Manipulatory przemysłowe [maszyny], Maselnice, Maszynki
do siekania mięsa, Maszynowe koła zamachowe, Maszynowy mechanizm przekładniowy, Maszyny dla mleczarstwa, Maszyny dla odlewnictwa, Maszyny dla piwowarstwa, Maszyny dla włókiennictwa, Maszyny do budowy dróg, Maszyny do budowy torów kolejowych,
Maszyny do cerowania, Maszyny do cienkiego obierania i cięcia, Maszyny do cienkiego wycinania skóry, Maszyny do drukowania na cienkiej blasze, Maszyny do filtrowania, Maszyny do fotoskładu, Maszyny
do glazurowania, Maszyny do grawerowania, Maszyny do gwintowania, Maszyny do kędzierzawienia, Maszyny do mieszania, Maszyny
do mineralizacji wody pitnej, Maszyny do montażu rowerów, Maszyny do mycia butelek, Maszyny do mycia ciśnieniowego, Maszyny
do naciągu rakiet do tenisa, Maszyny do nanoszenia cienkiej warstwy
farby, Maszyny do napełniania butelek, Maszyny do obrębiania, Maszyny do obróbki drewna, Maszyny do obróbki kamienia, Maszyny
do obróbki rud, Maszyny do obróbki skóry, Maszyny do obróbki
szkła, Maszyny do obróbki tytoniu, Maszyny do odlewania czcionek
drukarskich, Maszyny do oplatania, Maszyny do ostrzenia, Maszyny
do ostrzenia ostrzy, Maszyny do pielenia, Maszyny do procesu pudlarskiego, Maszyny do produkcji bitumu, Maszyny do produkcji cukru, Maszyny do produkcji masła, Maszyny do produkcji papieru,
Maszyny do produkcji sznurka, Maszyny do przetwarzania tworzyw
sztucznych, Maszyny do przetwórstwa metali, Maszyny do rafinacji
ropy naftowej, Maszyny do regulowania [nastawiania], Maszyny
do robót ziemnych, Maszyny do smołowania, Maszyny do sortowania dla przemysłu, Maszyny do stereotypii [poligrafia], Maszyny
do strzyżenia sierści u zwierząt, Maszyny do tłoczenia, Maszyny
do typografii, Maszyny do ubijania, Maszyny do układania szyn, Maszyny do uprawiania ziemi do użytku rolniczego, Maszyny do usuwania odpadków, Maszyny do uszczelniania do celów przemysłowych,
Maszyny do wyrabiania kiełbas, Maszyny do wysysania powietrza,
Maszyny do wytwarzania past spożywczych, Maszyny do wyżymania prania, Maszyny do zamykania butelek, Maszyny do zszywania,
Maszyny drenarskie, Maszyny drukarskie, Maszyny dziewiarskie, Maszyny elektromechaniczne dla przemysłu chemicznego, Maszyny
farbiarskie, Maszyny górnicze, Maszyny i urządzenia do czyszczenia
[elektryczne], Maszyny i urządzenia do prania dywanów, elektryczne,
Maszyny kopiące rowy [pługi], Maszyny kruszące, Maszyny kuchenne, elektryczne, Maszyny na sprężone powietrze, Maszyny odlewnicze i do formowania, Maszyny podziałowe, Maszyny przemysłowe
do produkcji papierosów, Maszyny rolnicze, Maszyny rozpylające,
Maszyny ssące do celów przemysłowych, Maszyny wirujące, Maszyny
wydmuchowe, Matryce drukarskie, Maźnice [części maszyn], Mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, Mechanizmy do warsztatów
tkackich, Mechanizmy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
Mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, Membrany do pomp,
Miechy [części maszyn], Miechy do kuźni, Mieszalniki, Miksery elektryczne do celów domowych, Mizdrownice, Młocarnie, Młotki [części
maszyn], Młoty dźwigniowe, Młoty elektryczne, Młoty pneumatyczne, Młynki do kawy, inne niż obsługiwane ręcznie, Młynki do mielenia mąki [maszyny], Młynki do pieprzu, inne niż o napędzie ręcznym,
Młynki do użytku domowego inne niż ręczne, Młynki kuchenne,
elektryczne, Młyny [maszyny], Młyny odśrodkowe, Napełniarki, Napędy pedałowe do maszyn do szycia, Narzędzia [części maszyn], Narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, Narzędzia rolnicze, inne
niż o napędzie ręcznym, Nawijarki mechaniczne do przewodów giętkich, Nicielnice tkackie, Nitownice [maszyny], Noże [części maszyn],
Noże elektryczne, Nożyce elektryczne, Obicia do zgrzeblarek [części
maszyn], Obrabiarki, Obrotowe prasy drukarskie, Obrotowe prasy parowe do tkanin, przenośne, Obudowy [części maszyn], Obudowy łożysk do maszyn, Odkurzacze, Odpowietrzacze [odgazowywacze]
wody zasilającej, Odtłuszczacze [maszyny], Okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, Okrawarki, Osie do maszyn, Osłony maszyn, Osprzęt kotłów maszynowych, Ostrza [części maszyn], Ostrza
do kosiarek, Ostrza do sieczkami, Oszczędzacze paliwa do silników,
Pakowarki, Palniki gazowe do cięcia, Palniki gazowe do lutowania,
Paski klinowe do silników, Pasy do maszyn, Pasy do podnośników,
Pasy do prądnic, Pasy do przenośników, Pasy do silników, Pierścienie
o kulistej powierzchni roboczej do łożysk, Pierścienie smarujące [części maszyn], Pierścienie tłokowe, Piły [maszyny], Piły o napędzie in-
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nym niż ręczny, Pistolety [narzędzia na naboje wybuchowe], Pistolety
dozujące klej, elektryczne, Pistolety natryskowe do malowania, Pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Płuczkarki,
Pługi, Pługi do usuwania darni, Pługi śnieżne, Płytki cierne hamulca,
inne niż do pojazdów, Pływające punkty produkcji, przechowywania
i załadunku [FPSO], Pneumatyczne urządzenia do otwierania drzwi,
Pneumatyczne urządzenia do otwierania okien, Pneumatyczne urządzenia do zamykania drzwi, Pneumatyczne urządzenia do zamykania okien, Pneumatyczne wysysarki oleju odpadowego, Podajniki
[części maszyn], Podajniki papieru [drukarstwo], Podajniki taśmy klejącej [maszyny], Podgrzewacze wody [części maszyn], Podnośniki
[dźwigi], Podnośniki [urządzenia], Podnośniki do wagonów kolejowych, Podnośniki pneumatyczne, Podnośniki, inne niż wyciągi narciarskie, Podstawy [statywy] maszyn, Polerki [maszyny i urządzenia]
elektryczne, Pompki napowietrzające do akwariów, Pompy [części
maszyn lub silników], Pompy [maszyny], Pompy basenowe do wytwarzania przeciwprądu, Pompy do instalacji grzewczych, Pompy
do piwa, Pompy na sprężone powietrze, Pompy odśrodkowe, Pompy
paliwowe samonastawne, Pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], Pompy próżniowe [maszyny], Pompy smarownicze, Postrzygarki [maszyny], Pralki, Pralki uruchamiane monetą,
Prasownice, Prasy [maszyny do celów przemysłowych], Prasy do paszy, Prasy do wina, Prasy filtracyjne, Prasy typograficzne, Prądnice
prądu stałego, Prowadnice do maszyn, Prowadniki do maszyn dziewiarskich, Przebijaki dziurkarek, Przeciągarki [ciągarki] do metalu,
Przecinaki do maszyn, Przecinarki [obrabiarki], Przecinarki łukowe,
Przegrzewacze [kotły], Przeguby uniwersalne [przeguby Cardana],
Przekładnie do maszyn, Przekładnie redukcyjne, inne niż do pojazdów lądowych, Przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych,
Przekładnie, inne niż do pojazdów lądowych, Przemienniki momentu obrotowego, inne niż do pojazdów lądowych, Przemysłowe drukarki au-atramentowe, Przenośniki, Przesiewacze, Przesiewacze żużlu [maszyny], Przesiewanie (Instalacje do-), Przetrząsacze do siana,
Przędzarki, Przyrządy do polerowania butów, elektryczne, Przyrządy
do przenoszenia ładunków na poduszkach powietrznych, Przyrządy
do zasuwania zasłon, sterowane elektrycznie, Rampy załadunkowe,
Reduktory ciśnienia [części maszyn], Regulatory [części maszyn], Regulatory ciśnienia [części maszyn], Regulatory prędkości obrotowej
do maszyn, silników i silników elektrycznych, Roboty kuchenne, elektryczne, Roboty przemysłowe, Robotnicze kombinezony w postaci
egzoszkieletów, inne niż do celów medycznych, Rozdrabniacze [maszyny] do celów przemysłowych, Rozdrabniarki kuchenne, elektryczne, Rozpylacze do ścieków, Rozruszniki nożne do motocykli, Rozruszniki silników, Ruchome chodniki, Ruchome schody, Rurowe
przenośniki pneumatyczne, Rury do kotłów [części maszyn], Separatory para-olej [odolejacze pary], Sieczkarnie, Siewniki [maszyny], Silniki do łodzi, Silniki do poduszkowców, Silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, Silniki hydrauliczne, Silniki lotnicze, Silniki
na sprężone powietrze, Silniki napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki odrzutowe, inne niż do pojazdów lądowych, Silniki parowe, Silniki, inne niż do pojazdów lądowych, Sita [maszyny lub części maszyn], Składarki [drukarstwo], Skraplacze powietrzne, Skrobaki
do czyszczenia rur, Skrzynie biegów, inne niż do pojazdów lądowych,
Skrzynie korbowe do maszyn i silników, Skrzynki na matryce [drukarstwo], Smarownice [części maszyn], Snopowiązałki, Sortownice, Spawarki gazowe, Spawarki łukowe, Sprężarki do lodówek, Sprężarki
doładowujące, Sprężyny [części maszyn], Sprzęgła wałów [maszyny],
Sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, Ssawki do odkurzaczy,
Sterowniki do wind, Sterowniki hydrauliczne do maszyn i silników,
Sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, Stojany [statory],
Stoły do maszyn, Stoły do pił [części maszyn], Strugarki wzdłużne,
Suporty [części maszyn], Suszarki wirowe [bez podgrzewania], Suwnice pomostowe, Szczotki [części maszyn], Szczotki do odkurzaczy,
Szczotki elektryczne, Szczotki prądnic, Szczotki węglowe [elektryczność], Szpule [części maszyn], Szpule do krosien tkackich, Szycie (Maszyny do-), Śrubokręty elektryczne, Świdry górnicze, Świdry wiertnicze [części maszyn], Świece zapłonowe do silników spalinowych
wewnętrznego spali, Świece żarowe do silników Diesla, Tamborki
do maszyn hafciarskich, Taśmy przylepne do kół pasowych, Tłoki
[części maszyn lub silników], Tłoki do amortyzatorów, Tłoki do cylindrów, Tłoki do silników, Tłumiki do silników, Tokarki, Torby do odkurzaczy, Transportery pneumatyczne, Turbiny hydrauliczne, Turbiny
wiatrowe, Turbiny, inne niż do pojazdów lądowych, Turbosprężarki,
Tympany [części maszyn drukarskich], Ubijaczki elektryczne do użytku domowego, Ubijaki elektryczne, Uchwyty [części maszyn],
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Uchwyty do ostrzy [części maszyn], Uchwyty wiertarskie [części maszyn], Ugniatarki mechaniczne, Urządzenia do czyszczenia parowe,
Urządzenia do korkowania butelek, Urządzenia do malowania, Urządzenia do mycia naczyń stołowych, Urządzenia do napowietrzania
napojów, Urządzenia do napowietrzania wody, Urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, Urządzenia do rozprowadzania tuszu do maszyn drukarskich, Urządzenia do szypułkowania
[maszyny], Urządzenia do tarcia warzyw, Urządzenia do wulkanizacji,
Urządzenia do zagęszczania odpadów, Urządzenia do zasilania kotłów maszynowych, Urządzenia do zbierania i chwytania mułu [maszyny], Urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania żywności, Urządzenia i maszyny introligatorskie do celów przemysłowych,
Urządzenia mechaniczne do nawijania, Urządzenia odkamieniające
do kotłów, Urządzenia podnośnikowe, Urządzenia przeciw zanieczyszczeniom do silników, Urządzenia przeładunkowe do załadunku
i wyładunku, Urządzenia wiertnicze, pływające lub niepływające,
Urządzenia zapłonowe do silników spalinowych wewnętrznego spalania, Walcarki, Walce do walcarki, Walce drogowe, Wałki drukarskie
do maszyn, Wały korbowe, Wały napędowe, inne niż do pojazdów
lądowych, Wały rozrządcze do silników pojazdów, Wciągarki do sieci
[rybołówstwo], Wciągniki [wielokrążki], Wentylatory do silników,
Węże do odkurzaczy, Wialnie, Wiązarki do siana, Wibratory [maszyny]
do celów przemysłowych, Wiertarki, Wiertarki ręczne elektryczne,
Wieszaki [części maszyn], Wirówki do mleka/śmietany, Wkłady
do maszyn filtrujących, Wolne koła, inne niż do pojazdów lądowych,
Wrębiarki do węgla, Wtryskiwacze paliwa do silników, Wyciągi [dźwigi], Wyciągi kopalniane, Wykończarki [maszyny drogowe], Wymienniki ciepła [części maszyn], Wytłaczarki, Wytłaczarki [walcarki deseniujące], Zamiatarki drogowe [samojezdne], Zasilacze do gaźników,
Zawory [części maszyn lub silników], Zawory [części maszyn], Zawory
ciśnieniowe [części maszyn], Zawory klapowe [części maszyn], Zbiorniki wyrównawcze [części maszyn], Zgrabiarki, Zgrzeblarki, Złącza
uszczelniające [części silników], Zmotoryzowane kultywatory, Żniwiarki i snopowiązałki, Żurawie masztowe, Żurawie samojezdne, 8
Bagnety, Bijaki [narzędzia], Broń biała [boczna], Brzeszczoty do pił
[części narzędzi ręcznych], Brzytwy, Cążki do skórek, Czerpaki [narzędzia ręczne], Diamenty szklarskie [części narzędzi ręcznych], Dłuta,
Dłuta gniazdowe [przysieki], Dłuta kamieniarskie, Dłuta rzeźbiarskie,
Dłuta wklęsłe [narzędzia ręczne], Dłutka do uszczelniania, Dobijaki
do gwoździ, Dziurkacze numerujące, Dziurkacze rewolwerowe [narzędzia ręczne], Dźwignie, Ekspandery [narzędzia ręczne], Elektryczne urządzenia do zaplatania włosów, Etui na maszynki do golenia,
Frezy [narzędzia], Grabie [narzędzia], Grabie do bunkrów [golf], Grzebienie, zgrzebła [narzędzia ręczne], Grzechotki [narzędzia ręczne],
Gwintownice [narzędzia ręczne], Gwintownice ramkowe pierścieniowe, Harpuny, Harpuny do łowienia ryb, Igły do tatuaży, Igły grawerskie, Imadła, Imadła stołowe [przyrządy ręczne], Kadzie odlewnicze
[narzędzia ręczne], Kastety, Kątowniki [narzędzia], Kielnie, Klucze [narzędzia], Kopaczki [narzędzia ręczne], Koparki do rowów [narzędzia
ręczne], Kopyta szewskie [narzędzia ręczne], Kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], Kosy, Krajalnice do owoców, Krajalnice spiralne do warzyw, obsługiwane ręcznie, Krajarki do jaj, nieelektryczne, Krajarki
do sera, nieelektryczne, Kurki [narzędzia ręczne] Lewarki uruchamiane ręcznie, Lokówki, Łomy, Łopatki [ogrodnictwo], Łopaty [narzędzia], Łyżki, Łyżki, widelce i noże stołowe dla dzieci, Łyżki, widelce
i noże stołowe z tworzyw sztucznych, Maczety, Mandoliny kuchenne,
Maszynki do strzyżenia brody, Maszynki do strzyżenia włosów
do użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, Miechy do kominków [narzędzia ręczne], Miecze, Mieszadła do mieszania farb,
Młotki [narzędzia ręczne], Młotki awaryjne, Młotki do groszkowania,
Młotki drewniane [przyrządy ręczne], Młotki kamieniarskie, Młotki
nitownicze [narzędzia], Młoty kowalskie (dwuręczne), Moździerze
do tłuczenia [narzędzia ręczne], Napinacze drutu i taśm metalowych
[narzędzia ręczne], Narzędzia do dziurkowania biletów, Narzędzia
do skórowania zwierząt, Narzędzia do szczepienia drzew [narzędzia
ręczne], Narzędzia do wyciągania gwoździ, Narzędzia do zbierania
owoców [narzędzia ręczne], Narzędzia formierskie, Narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, Narzędzia ręczne do usuwania izolacji
z drutu, Narzędzia ręczne o napędzie ręcznym, Narzędzia rolnicze,
obsługiwane ręcznie, Narzędzia rytownicze [narzędzia ręczne], Narzędzia skrawające [narzędzia ręczne], Narzędzia ścierne [przyrządy
ręczne], Nitownice [narzędzia ręczne], Noże, Noże ceramiczne, Noże
do krojenia mięsa, Noże do otwierania ostryg, Noże do otwierania
wina, Noże do pizzy, nieelektryczne, Noże do podcinania kopyt [narzędzia ręczne], Noże do tapet, Noże do usuwania rybich łusek, Noże
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do warzyw, Noże kowalskie, Noże kuchenne do obierania, Noże myśliwskie, Noże ogrodnicze do przycinania roślin, Nożyce, Nożyce
ogrodnicze, Nożyczki, Nożyki do okulizowania roślin, Obcinacze
do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], Obcinaki do rur [narzędzia ręczne], Obieraczki do warzyw, obsługiwane ręcznie, Obsługiwane ręcznie piły wyrzynarki, Obudowy do pił ręcznych, Opielacze
ręczne, Oplatarki [narzędzia ręczne], Oprawki do rozwiertaków,
Oprawki do wierteł [narzędzia ręczne], Osełki do ostrzenia, Osełki
do ostrzenia kos, Oskardy, kilofy, Ostrza [broń], Ostrza [narzędzia
ręczne], Ostrza [noże] do strugów, Ostrza nożyc, Ostrzałki, Ośniki,
Otwieracze do puszek [nieelektryczne], Pałki policyjne, Paski skórzane do ostrzenia, Pasy na narzędzia, Pęsety do depilacji, Pierścienie
do kos, Pilniczki kartonowe ze szmerglem, Pilniki [narzędzia], Pilniki
do paznokci, Pilniki do paznokci, elektryczne, Pilniki igłowe, Pilśniarki
[narzędzia ręczne], Pilśniarki [narzędzia], Piły [narzędzia ręczne], Piły
kabłąkowe, Pincety, Pistolety [narzędzia ręczne], Pistolety do uszczelniania, Pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, Pochwy
do mieczy, Pogrzebacze, Polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, Pompki ręczne, Pompy powietrza o napędzie ręcznym,
Przebijaki [narzędzia], Przecinacze, Przecinaki [narzędzia ręczne],
Przedłużacze do korb do gwintowników, Przybory do depilacji, elektryczne lub nieelektryczne, Przycinacze do drzew, Przycinarki do rur
[narzędzia], Przyrządy do cięcia rur, Przyrządy do dekantacji cieczy
[narzędzia ręczne], Przyrządy do ostrzenia, Przyrządy do ostrzenia
ostrzy, Przyrządy do strzyżenia [ręczne], Przyrządy do strzyżenia bydła, Przyrządy do tatuowania, Przyrządy do znakowania żywego inwentarza, Przyrządy tnące [narzędzia ręczne], Punktaki [narzędzia
ręczne], Rączki do narzędzi ręcznych, Rębaki [noże], Ręczne krajalnice do warzyw, Ręczne narzędzia do ostrzenia krawędzi nart, Rękojeści kos, Rękojeści noży, Rozdrabniacze do warzyw, Rozpylacze
do środków owadobójczych [ręczne], Rozwiertaki, Rożki szkutnicze
[marszpikle], Scyzoryki, Sekatory, Sierpaki, Skalpele do użytku hobbystycznego, Skrobaki [narzędzia ręczne], Skrobaki do nart, Skrzynki
uciosowe [narzędzia], Srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], Stemple
do wypalania, Sterylne przyrządy do przekłuwania ciała, Strugi, Strugi kątniki, Szable, Szczypce do rozdrabniania mięsa, Szczypce
do skracania knotów [nożyczki], Szczypce płaskie, Szczypce, kleszcze, Szmerglowe tarcze ścierne, Szpachelki dla artystów, Szpachle
[narzędzia ręczne], Szpachle do mieszania farb, Szpadle [narzędzia],
Szpikulce do lodu, Szpryce do rozpylania środków owadobójczych,
Sztućce Sztućce stołowe [noże, widelce i łyżki], Sztylety, Szufelki
do monet, Szydła, Śrubokręty, nieelektryczne, Świdry, Świdry [narzędzia ręczne], Świdry ciesielskie, Tarcze szlifierskie [toczaki], narzędzia
ręczne, Tarniki, tarki [narzędzia ręczne], Tasaki do siekania mięsa
[ręczne], Tłuczki [narzędzia ręczne], Toporki, Topory ciesielskie
[do wycinania gniazda czopa], Topory rzeźnicze, Ubijaki do gruntu
[narzędzia], Uchwyty do osełek, Uchwyty do pił, Urządzenia do karbowania włosów [karbownice], Urządzenia do laserowego usuwania
włosów, inne niż do celów medycznych, Urządzenia do przekłuwania
uszu, Urządzenia do strzyżenia zwierząt [ręczne przyrządy], Urządzenia ręczne do zwalczania pasożytów roślin, Widelce, Widelce do mięsa, Widełki do pielenia [ręczne], Widły [narzędzia ręczne], Wiertarki
ręczne piersiowe, Wiertła [części narzędzi ręcznych], Wiertła do drążenia [części narzędzi ręcznych], Wybijaki, Wyciągarki przewodów
[ręczne], Wydrążacze do owoców, Wytłaczarki [narzędzia ręczne],
Zaciski ciesielskie i bednarskie, Zalotki do rzęs, Zestawy do golenia,
Zestawy do manicure, Zestawy do manicure, elektryczne, Zestawy
do pedicure, Żelazka, Żelazka [narzędzia ręczne nieelektryczne], Żelazka do karbowania [gofrowania], Żelazka do wosku [narzędzia
szewskie], Żyletki. 		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 352829
(220) 2021 10 25
(151) 2022 04 28
(441) 2021 12 20
(732) DOTI SPÓŁKA JAWNA MANUFAKTURA,
D.M. MROCZKOWSCY, Smolec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dopieszczajmy relacje!
(540)

(531) 27.05.01

(210) 535601
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(510), (511) 30 Czekolada, czekoladki i wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze z czekolady, Orzechy, migdały, ziarna i owoce w czekoladzie.

(111) 352830
(220) 2021 10 25
(151) 2022 04 28
(441) 2021 12 20
(732) DOTI SPÓŁKA JAWNA MANUFAKTURA,
D.M. MROCZKOWSCY, Smolec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Doti
(540)

(210) 535602

(591) brązowy, biały, złoty
(531) 27.05.01, 26.04.07, 09.01.10, 29.01.13
(510), (511) 30 Czekolada, czekoladki i wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze z czekolady, Orzechy, migdały, ziarna i owoce w czekoladzie.
(111) 352831
(220) 2021 10 28
(210) 535810
(151) 2022 03 14
(441) 2021 11 22
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ MAZOWSZE, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VM VeloMazovia
(540)

(591) czerwony, czarny
(531) 14.01.13, 14.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego.
(111) 352832
(220) 2021 10 29
(210) 535843
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732) COS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RoNaVir
(510), (511) 5 Lekarstwa, Leki, Leki dla ludzi, Leki pomocnicze [wspierające] do celów medycznych, Leki przeciwwirusowe do leczenia
HIV, Leki przeciwwirusowe do leczenia grypy, Niesteroidowe leki
przeciwzapalne, Drażetki [lekarstwa], Produkty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne dla ludzi, Preparaty farmaceutyczne do zapobiegania i leczenia chorób, Substancje dietetyczne przystosowane
do celów medycznych, Żywność dietetyczna do celów leczniczych,
Suplementy diety dla ludzi, Środki sanitarne do celów medycznych,
Wyroby medyczne do celów leczniczych i diagnostycznych zawarte
w tej klasie.
(111) 352833
(220) 2021 10 29
(210) 535888
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Detrinova
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych, Su-
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plementy diety, Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego
do celów zdrowotnych, Żywność dla niemowląt, Zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, Wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, gum, lizaków.

(111) 352834
(220) 2021 11 03
(210) 536013
(151) 2022 03 15
(441) 2021 11 29
(732) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EKIPA FRIZA
(510), (511) 3 Kosmetyki i preparaty kosmetyczne, Kosmetyki naturalne, Kosmetyki nielecznicze, Balsamy do ciała, Błyszczyki do ust, Dezodoranty i antyperspiranty, Emulsje do ciała, Esencje i olejki eteryczne, Eyelinery, Farby do włosów, Fluid do makijażu, Kadzidełka,
Korektory [kosmetyki], Kosmetyki do makijażu, Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do włosów, Kosmetyki do ust, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Kredki do oczu, Kredki do ust, Kremy do ciała [kosmetyki], Kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], Kremy do twarzy
[kosmetyki], Kremy nawilżające, Kremy ochronne, Kremy odżywcze,
Kremy kosmetyczne, Kremy samoopalające [kosmetyki], Kremy
ujędrniające ciało, Kremy z filtrem przeciwsłonecznym, Lakiery
do paznokci, Lakiery do włosów, Maseczki do twarzy i ciała, Maski
kosmetyczne, Masła do twarzy i ciała, Mleczka kosmetyczne, Mleczko kosmetyczne, Mydła, Nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
Odżywki do włosów, Odżywki do paznokci, Olejek do kąpieli, Olejki
do ciała [kosmetyki], Olejki eteryczne, Olejki do włosów, Peelingi
złuszczające do ciała, Środki perfumeryjne i zapachowe, Pianki [kosmetyki], Płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, Płyny do włosów i ciała,
Podkłady do makijażu, Pomadki do ust, Pomady do włosów, Preparaty do kąpieli, Preparaty do depilacji i golenia, Preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, Preparaty do opalania, Preparaty do pielęgnacji
skóry, oczu i paznokci, Preparaty kosmetyczne do włosów, Puder
do ciała, Puder do makijażu, Serum do celów kosmetycznych, Środki
do higieny jamy ustnej, Tusze do rzęs, Toniki [kosmetyki], Szminki
do ust, Szampony, Żele do twarzy i ciała [kosmetyki], Zestawy kosmetyków, Zioła do kąpieli, Kosmetyki do rzęs, Kosmetyki do samoopalania, Kosmetyki dla dzieci, Kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], 5 Zioła
do palenia do celów medycznych, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety, Suplementy ziołowe, Suplementy dietetyczne i odżywcze, Suplementy ziołowe w płynie, Suplementy żywnościowe, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe, Dietetyczne dodatki
do żywności, Krople witaminowe, Preparaty dietetyczne i odżywcze,
Preparaty witaminowe i mineralne, Zioła lecznicze, Żelki witaminowe, Mineralne suplementy diety, Odżywcze suplementy diety, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, Suplementy diety składające
się z witamin, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy diety dla
ludzi, Mineralne suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Suplementy diety poprawiające kondycję i wytrzymałość, Suplementy diety składające się z pierwiastków śladowych,
9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy komputerowe, Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo,
Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub Internetu, Nagrane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio, Nagrane filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty CD
ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania,
Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, Etui na smartfony, Etui typu
Flip Cover do smartfonów, Myszki komputerowe, Osłony na telefony
komórkowe, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie
folii, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry komputerowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne
zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce na laptopy, Pokrowce do tabletów,
Przenośne urządzenia pamięci flash, Klawiatury, Filmy do pobrania,
Filmy wideo, Dzwonki do telefonów komórkowych do pobrania, Bezprzewodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, E-
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-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane, Grafiki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne publikacje elektroniczne
o charakterze czasopism w dziedzinie gier wideo, Podcasty, Podcasty
do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie do pobrania, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie
gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej,
Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia i przyrządy multimedialne,
Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], Karty rozszerzenia pamięci, Nagrania
cyfrowe, Pamięć USB [pendrive], Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Czytniki optyczne, Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Komponenty
i części do komputerów, Urządzenia komputerowe do noszenia
na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Urządzenia
audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, Rzutniki, Telewizory, Urządzenia
do nagrywania filmów, Aparaty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne,
Podkładki chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy komputerowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce na aparaty fotograficzne,
Oprogramowanie komputerowe, nagrane, Oprogramowanie
do przetwarzania w chmurze, 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 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 drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 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, Szkolne zeszyty, 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 przybory
do pisania, 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 do-
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mowych, Torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy, Zakładki do książek, 18 Zestawy
podróżne [wyroby skórzane], Walizki, Torebki damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, Torby podróżne, Torby sportowe,
Torby przenośne, Torby, Teczki i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki
skórzane, Portmonetki, Sakwy, Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne na dokumenty, Etui na wizytówki, Etui na klucze, Etui na karty kredytowe,
Etui na banknoty, Dyplomatki, Bagaż, Aktówki, Parasole, 20 Meble,
Meble biurowe, Meble domowe, Meble ogrodowe, Ekrany [meble],
Skrzynie [meble], Pufy [meble], Siedzenia [meble], Meble do siedzenia, Stanowiska pracy [meble], Meble do salonu, Meble do przechowywania, Sprzęt biurowy [meble], Meble domowe, biurowe i ogrodowe, Meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, Meble
wielofunkcyjne, Meble szkolne, Meble komputerowe, Meble sypialne, Łóżka, Krzesła, fotele z ruchomym oparciem, Poduszki, Fotele,
Biurka, Biurka modułowe [meble], Biurka z regulacją wysokości, Ruchome biurka, Krzesła [fotele] biurowe, Fotele biurowe, Szafki
do komputerów [meble], Pufy typu sako, 24 Narzuty na łóżka, Narzuty, Poszewki na poduszki, Poszwy na kołdry, Ręczniki, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Bielizna kuchenna, Bielizna pościelowa
i koce, Kołdry, Koce na kanapę, Koce piknikowe, Kocyki dziecięce,
Pokrowce i narzuty na meble, Pościel, Prześcieradła, Przykrycia
na łóżka, Tekstylia, Tekstylia do sypialni, Tekstylia do wyposażenia
domu, Tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym,
Ręczniki kąpielowe, Ręczniki łazienkowe, Ręczniki plażowe, Ręczniki
dla dzieci, Narzuty na łóżko, Kapy na łóżka, Pledy podróżne, Koce jedwabne, Koce wełniane, Koce bawełniane, Jedwabne koce na łóżka,
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, 28 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, Zabawki, Zdalnie sterowane zabawki elektroniczne, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy do zabawy, Zestawy gier planszowych, Żetony do gier, Żetony do gier hazardowych, Balony na przyję-
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cia, 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,
Huśtawki [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 Lody, Chipsy [produkty zbożowe], Ciasta [słodkie lub słone], Pizza, Przekąski słone na bazie zbóż,
Batony zbożowe i energetyczne, Cukierki, batony i guma do żucia,
Czekolada, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Wyroby piekarnicze, Napoje mrożone na bazie kawy, Mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, Sorbety, Desery lodowe, Owsianka, Muesli, Płatki kukurydziane, Płatki śniadaniowe, Płatki zbożowe, Cukierki,
Słodycze [cukierki], Słodycze bez cukru, 32 Napoje bezalkoholowe,
Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne, Napoje owocowe i soki
owocowe, Piwo, Soki, Wody gazowane, Wody mineralne, Cola, Lemoniada, 35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, Agencje reklamowe, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie
informacji w rejestrach, Analizy kosztów, Audyt finansowy, Badania
biznesowe, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Badania
opinii publicznej, Badania rynkowe, Badania w zakresie biznesu, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Fakturowanie,
Ekonomiczne prognozy, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, Komputerowe bazy danych
(Pozyskiwanie danych do-), Komputerowe zarządzanie plikami, Marketing ukierunkowany, Marketing w ramach wydawania oprogramowania, Maszynopisanie, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, Negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, Optymalizacja stron internetowych, Promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, 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, Pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, Pokazy towarów, Pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], 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, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Tworzenie
tekstów reklamowych, Udostępnianie informacji o działalności go-
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spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Usługi agencji
importowo-eksportowych, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz
do pobrania, Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki
świadczone przez galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych, Usługi handlu hurtowego w zakresie
preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz
materiałów medycznych, Usługi marketingowe, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące
kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi public relations, Usługi relacji z mediami, Usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, Wynajem dystrybutorów automatycznych, Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wypożyczanie
materiałów reklamowych, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, Zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sklepów detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie zabawek, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z grami, 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 detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi informacyjne i poradnictwo
handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, 36 Administrowanie finansami, Administrowanie inwestycjami, Administrowanie nieruchomościami, Agencje nieruchomości, Analiza inwestycyjna,
Crowdfunding, Doradztwo dotyczące inwestycji kapitałowych, Doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, Doradcze usługi
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zarządzania finansowego, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo
w dziedzinie zakupu nieruchomości, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych, Doradztwo
w zakresie inwestycji finansowych, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Działalność finansowa, Dzierżawa lub wynajem budynków, Finansowanie
nieruchomości, Finansowanie projektów budowlanych, Finansowanie projektów deweloperskich, Finansowanie projektów rozwojowych, Finansowanie przedsiębiorstw gospodarczych, Finansowanie
rozwoju produktów, Finansowanie przedsięwzięć biznesowych, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Inwestycje kapitałowe, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Notowania giełdowe,
Ocena i wycena nieruchomości, Organizowanie inwestycji, Organizowanie finansowania projektów budowlanych, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Organizowanie wynajmu mieszkań, Organizowanie zbiórek
finansowych, Organizowanie zbiórek charytatywnych [na rzecz osób
trzecich], Planowanie i zarządzanie finansowe, Planowanie inwestycji
w nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące inwestycji, Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, Sponsorowanie
finansowe, Udzielanie informacji finansowych, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji
nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi
agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi
doradcze dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Usługi finansowe,
Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, Usługi nabywania nieruchomości,
Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi w zakresie zarządzania finansami,
Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania nieruchomościami, Usługi zbierania funduszy za pośrednictwem
strony crowdfunding, Wycena nieruchomości, Wynajem budynków,
Wynajem domów, Wynajem domów do wynajęcia, Wynajem nieruchomości i majątku, Zarządzanie domami, Zarządzanie budynkami,
Zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością, Zbiórki funduszy na cele charytatywne, Zbieranie funduszy w celach finansowych, 37 Usługi doradztwa budowlanego, Usługi doładowywania
pojazdów elektrycznych, Nadzór budowlany, Ciesielstwo, Konsultacje budowlane, Budownictwo podwodne, Budownictwo, Budowa
stoisk i sklepów targowych, Budowa i naprawa magazynów, Budowa
fabryk, 38 Poczta elektroniczna, Oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Nadawanie telewizji kablowej,
Nadawanie bezprzewodowe, Łączność telegraficzna, Łączność poprzez terminale komputerowe, Komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, Komunikacja radiowa, Informacja o telekomunikacji, Fora
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Agencje informacyjne, Przesyłanie on-line kartek z życzeniami, Przesyłanie telegramów, Przesyłanie wiadomości, Transfer strumieniowy danych,
Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Transmisja programów radiowych, Transmisja programów telewizyjnych, Transmisja satelitarna, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów
internetowych online, Usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne
środki łączności elektronicznej], Usługi telefoniczne, Usługi telekonferencyjne, Usługi teleksowe, Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, Wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń
[usługi telekomunikacyjne], Usługi w zakresie wideokonferencji,
Usługi trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, Zapewnianie dostępu do baz danych, Zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, Podcasting, Transmisja strumieniowa danych,
Transmisja publikacji elektronicznych online, Transmisja dźwięku, wideo i informacji, Transmisja treści multimedialnych przez Internet,
Usługi transmisji wideo na żądanie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do treści wideo i audio udostępnianych za pośrednic-
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twem usługi wideo na życzenie online, Przekazywanie informacji
i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, Przesyłanie informacji drogą online, Nadawanie programów za pośrednictwem
Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Transmisja danych audio za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, Usługi związane z portalami
telekomunikacyjnymi, Transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, Usługi przesyłania
i odbioru wiadomości, Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, Usługi elektronicznej transmisji danych, Usługi komputerowych tablic ogłoszeń,
Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform
i portali internetowych, Zapewnianie dostępu do informacji w Internecie, Udostępnianie komputerowej bazy danych, Zapewnianie dostępu do blogów internetowych, Usługi w zakresie elektronicznej
transmisji informacji, 41 Chronometraż imprez sportowych, Cyrki,
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 radiowych 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 klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone
przez galerie sztuki, Usługi parków rozrywki, 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 inter-
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netowej, 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, 42 Aktualizowanie
oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Badania naukowe, Badania naukowe i technologiczne w dziedzinie klęsk żywiołowych, Badania technologiczne, Badania w dziedzinie budownictwa, Badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, Hosting serwerów, Hosting stron internetowych, Konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, Opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji
oprogramowania, Opracowywanie platform komputerowych,
Opracowywanie projektów technicznych, Powielanie programów
komputerowych, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, Programowanie komputerów, Projektowanie
budowlane, Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych, Projektowanie mody, Projektowanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie systemów komputerowych, Projektowanie urbanistyczne, Rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu, Stylizacja [wzornictwo przemysłowe], Świadczenie
usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Udostępnienie wyszukiwarek internetowych, Usługi w zakresie identyfikacji
użytkowników z wykorzystaniem technologii do transakcji handlu
elektronicznego, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Programowanie aplikacji multimedialnych, Pisanie programów komputerowych, Projektowanie stron
internetowych, Aktualizowanie stron internetowych, Programowanie oprogramowania do platform internetowych, Tworzenie platform internetowych do handlu elektronicznego, Usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, Usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, Usługi projektowania grafiki komputerowej,
Usługi w zakresie grafiki komputerowej, Projektowanie grafiki i barw
firmowych dla potrzeb tożsamości firm, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania do komunikacji natychmiastowej, Projektowanie, opracowywanie i wdrażanie oprogramowania, Doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, 44 Usługi z zakresu szkółek roślin, Usługi medyczne, Usługi medycyny alternatywnej, Uprawa roślin, Sadzenie drzew w celu kompensacji emisji dwutlenku węgla, Hodowla
zwierząt, Doradztwo w zakresie żywienia i odżywiania, Aromaterapia, Usługi fryzjerskie, Usługi kosmetyczne, Masaż.
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(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy komputerowe,
Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub
Internetu, Nagrane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio,
Nagrane filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane
płyty CD-ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, Etui na smartfony,
Etui typu Flip Cover do smartfonów, Myszki komputerowe, Osłony
na telefony komórkowe, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry komputerowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, Monitory komputero-
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we, Pokrowce na smartfony, Pokrowce na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia pamięci flash, Klawiatury, Filmy
do pobrania, Filmy wideo, Dzwonki do telefonów komórkowych
do pobrania, Bezprzewodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane,
Grafiki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne publikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie gier wideo,
Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie
do pobrania, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], Karty
rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pamięć USB [pendrive],
Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Czytniki optyczne,
Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Komponenty i części do komputerów, Urządzenia
komputerowe do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt
audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, Rzutniki,
Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, Aparaty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy komputerowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce
na aparaty fotograficzne, Oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, 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), Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścionki [biżuteria], Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Sygnety, Spinki do mankietów i krawatów, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Zapięcia do biżuterii, Wyroby biżuteryjne, Wpinki
do klapy [biżuteria], 16 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 drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 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, Publikacje promocyjne, Przyrządy do rysowania, Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkolne zeszyty, 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 przybory do pisania, Etui na paszporty, Etykiety
z papieru, Kleje do użytku biurowego, Figurki z papieru, Materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, Podkładki na biurko, Pojemniki
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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, Torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy,
Zakładki do książek, 18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, Torebki damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, Torby podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, Teczki i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Portmonetki, Sakwy,
Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne na dokumenty, Etui na wizytówki, Etui
na klucze, Etui na karty kredytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki,
Bagaż, Aktówki, Parasole, 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,
35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, Badania biznesowe, Audyt finansowy, Analizy kosztów,
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Agencje
reklamowe, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, Badania w zakresie biznesu, Badania rynkowe, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja
filmów reklamowych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Optymalizacja stron
internetowych, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Maszynopisanie, Marketing w ramach wydawania oprogramowania,
Marketing ukierunkowany, Komputerowe zarządzanie plikami, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Rozwijanie
koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy
radiowe, Reklamy telewizyjne, Reklama, Rejestracja komunikatów
pisemnych i danych, Publikowanie tekstów reklamowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja po-
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kazów mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, Pokazy towarów, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Wynajem dystrybutorów automatycznych,
Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi relacji z mediami,
Usługi public relations, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi marketingowe, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych,
Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez
galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi agencji importowo-eksportowych, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Tworzenie tekstów reklamowych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Usługi planowania
kariery, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek,
Reklama i marketing, Promocja sprzedaży, Produkcja reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Doradztwo w zakresie planowania kariery,
Analiza trendów marketingowych, Analiza trendów biznesowych,
Zarządzanie promocją sławnych osób, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
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z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, 41
Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, 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 wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie widowisk [impresariat], 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 radiowych 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, Wypożyczanie sprzętu sportowego [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 klubowe [rozrywka lub nauczanie], Usługi klubów nocnych
[rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne],
Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, Usługi parków rozrywki, 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, 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, Edycja nagrań wideo, Zapewnianie rozrywki na żywo, Edycja nagrań audio, Montaż wideo,
Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Produkcja graficznych
fragmentów filmowych, Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Impresariat artystyczny, Publikowanie piosenek, Muzyczne usługi wydawnicze, Organizacja i przeprowadzanie
koncertów muzycznych, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Publikowanie multimediów.

(111) 352836
(220) 2022 01 19
(151) 2022 06 21
(441) 2022 02 21
(732) FPH POŁONINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)

(210) 538845
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUZJA
(540)

(591) czarny, biały, żółty, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.20
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Sorbety [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje półmrożone, Napoje proteinowe, Napoje węglowodanowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje dla sportowców,
Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Aromatyzowane
napoje gazowane, Mrożone napoje gazowane, Napoje z guaraną,
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje słodowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Napoje na bazie orzechów
i soi, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezalkoholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Soki gazowane, Organiczny sok owocowy, Soki warzywne [napoje], Skoncentrowane soki owocowe, Gazowane soki owocowe, Mieszane soki
owocowe, Soki owocowe [napoje], Koncentraty soków owocowych,
Soki warzywne, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Napoje
owocowe i soki owocowe, Napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych.
(111) 352837
(220) 2022 01 19
(151) 2022 06 20
(441) 2022 02 21
(732) FPH POŁONINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FRUZJA
(540)

(210) 538846

(591) czarny, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.20
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Sorbety [napoje], Napoje izotoniczne, Napoje półmrożone, Napoje proteinowe, Napoje węglowodanowe, Napoje zawierające witaminy, Napoje dla sportowców,
Napoje dla sportowców zawierające elektrolity, Aromatyzowane
napoje gazowane, Mrożone napoje gazowane, Napoje z guaraną,
Niegazowane napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe napoje słodowe, Koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe], Napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, Napoje bezalkoholowe na bazie
owoców, o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, Napoje bezalkoholowe o smaku kawy, Woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], Napoje na bazie orzechów
i soi, Bezalkoholowe gazowane napoje na bazie soków owocowych,
Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje bezal-
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koholowe wzbogacone witaminami i solami mineralnymi, Soki gazowane, Organiczny sok owocowy, Soki warzywne [napoje], Skoncentrowane soki owocowe, Gazowane soki owocowe, Mieszane soki
owocowe, Soki owocowe [napoje], Koncentraty soków owocowych,
Soki warzywne, Napoje zawierające głównie soki owocowe, Napoje
owocowe i soki owocowe, Napoje składające się z mieszanki soków
owocowych i warzywnych, Słodkie napoje bezalkoholowe na bazie
soków owocowych.

(111) 352838
(220) 2021 11 03
(210) 536022
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) GI.SIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) roomX
(540)

(591) szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Agencje reklamowe, Agencje modelek, Usługi agencji modelek i modeli,
Dystrybucja ogłoszeń reklamowych, Ogłoszenia drobne, Promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, Reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, Udostępnianie i wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, Organizowanie subskrypcji
w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, Reklamy online, Usługi przetwarzania danych online, Usługi reklamowe i marketingowe online,
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Wynajem
powierzchni reklamowej na stronach internetowych, Dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, Tworzenie
komputerowych baz danych, Zarządzanie bazami danych, Usługi
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Administrowanie programami
lojalności konsumenta, Usługi handlu detalicznego on-line w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, 38 Udostępnianie
pokojów rozmów (chatroom) on-line w celu przesyłania wiadomości
pomiędzy użytkownikami komputerów, Usługi portalu internetowego, Udostępnianie on-line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
Usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń, Udostępnianie elektronicznych połączeń wideo, Udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów (pokoje rozmów) internetowych on-line dla serwisów
społecznościowych, Usługi przesyłania wiadomości online, Poczta
elektroniczna, Wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, Zapewnianie dostępu do baz danych, Transmisja plików
cyfrowych, Komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
Transfer strumieniowy danych, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali internetowych, Elektroniczna
transmisja (przesyłanie, publikowanie lub wyświetlanie) danych, informacji, zdjęć, obrazów, audio i/lub wideo za pośrednictwem forów
internetowych, w tym forów rynków internetowych dla kupujących
i sprzedających towary i usługi dla dorosłych, 41 Usługi rozrywkowe, w tym publikacja i dystrybucja za pośrednictwem strony internetowej wideo, fotografii, obrazów, dźwięku i tekstu w dziedzinie
rozrywki dla dorosłych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Dostarczanie rozrywki za pośrednictwem strony internetowej,
Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Produkcja bieżących
programów telewizyjnych w dziedzinie rozrywki dla dorosłych, Dostarczanie filmów przy użyciu usługi typu transmisja wideo na żądanie, Organizacja konkursów online, Organizacja widowisk oraz
spektakli online, Usługi artystów estradowych, Organizacja imprez
rozrywkowych typu konkurs piękności oraz cosplay, Organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, Nocne kluby, Usługi w zakresie tańca erotycznego, Usługi fotograficzne, Kultura fizyczna, Usługi
rozrywkowe dostarczane przez Internet, Rozrywka interaktywna,
Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], Usługi pokazów filmowych, Usługi w zakresie opracowania graficznego
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inne niż do celów reklamowych, Usługi rozrywkowe na żywo, Usługi
rozrywkowe świadczone przez telefon, 42 Przechowywanie danych
elektronicznych, Wynajmowanie serwerów www, Zarządzanie stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, Hosting mobilnych stron
internetowych, Hosting portali internetowych, Hosting rozrywkowych treści multimedialnych, Hosting stron internetowych, Administracja serwerami pocztowymi, Administracja serwerów, Aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, Pisanie i projektowanie
oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, Tworzenie witryn internetowych,
Platforma jako usługa, hosting informacji lub innych treści cyfrowych online dla użytkowników internetowego rynku dla kupujących
i sprzedających towary i usługi dla dorosłych, 45 usługi serwisów
społecznościowych online, Serwis randkowy za pośrednictwem wideo, Komputerowe usługi randkowe, Usługi agencji pośrednictwa
w zawieraniu znajomości, Licencjonowanie własności intelektualnej,
Usługi dla dorosłych, w tym rynek online dla kupujących i sprzedających towary i usługi dla dorosłych, Usługi sieci społecznościowych
online, w tym usługi sieci społecznościowych dla użytkowników internetowego rynku dla kupujących i sprzedających towary i usługi
dla dorosłych.

(111) 352839
(220) 2021 11 05
(151) 2022 03 23
(441) 2021 12 06
(732) SZYMAŃSKA PATRYCJA, Zakopane (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSI KŁAK
(540)

(210) 536118

(591) szary, czarny, zielony, fioletowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.01.16, 26.01.15, 26.04.18, 26.04.04
(510), (511) 44 Usługi w zakresie pielęgnacji psów, Usługi kosmetyczne dla psów, Usługi salonów piękności dla zwierząt domowych,
Strzyżenie psów.
(111) 352840
(220) 2021 11 09
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) OPSZALSKA MAŁGORZATA, Brzeźno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZARY WILK
(540)

(210) 536244

(591) zielony, czarny
(531) 03.01.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z książkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z książkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kubkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kubkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
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w związku z karmami i paszami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z karmami i paszami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizami, torbami podróżnymi, torbami,
portfelami i innymi artykułami służącymi do przenoszenia, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z walizami, torbami podróżnymi,
torbami, portfelami i innymi artykułami służącymi do przenoszenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi do pisania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
papierniczymi do pisania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami biurowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami biurowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kółkami na klucze i breloczkami oraz zawieszkami do nich, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kółkami na klucze i breloczkami oraz
zawieszkami do nich, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z etui
na telefony komórkowe, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z etui
na telefony komórkowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z paskami do telefonów komórkowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z paskami do telefonów komórkowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą i dodatkami odzieżowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą i dodatkami odzieżowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z czapkami jako nakrycia głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z czapkami jako nakrycia
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z transporterami dla
zwierząt przystosowanymi do rowerów, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z transporterami dla zwierząt przystosowanymi do rowerów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kagańcami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kagańcami, 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 szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z szczotkami 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 z jadalnymi
przysmakami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z jadalnymi przysmakami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami
dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla
zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt smyczami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z smyczami dla zwierząt domowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szelkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szelkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z gryzakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gryzakami, 41 Tresura zwierząt, Tresura zwierząt na rzecz osób trzecich,
43 Hotele dla zwierząt, 44 Usługi w zakresie pielęgnacji zwierząt.

(111) 352841
(220) 2021 11 10
(210) 536336
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) GOLD LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Boska Nails
(510), (511) 3 Baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], Kosmetyki,
Kosmetyki do paznokci, Kosmetyki do pielęgnacji urody, Odżywki
utwardzające do paznokci [kosmetyki], Podkłady do paznokci [kosmetyki], Zmywacze do paznokci [kosmetyki], Lakiery do paznokci,
Lakier do paznokci do celów kosmetycznych, Lakiery nawierzchniowe do paznokci, Materiały na powłoki do paznokci u rąk, Odżywki
do paznokci, Odżywki do skórek wokół paznokci, Paznokci (Lakiery do-), Podkłady do lakierów do paznokci, Powłoki do nadawania
kształtu paznokciom u rąk, Preparaty do pielęgnacji paznokci, Preparaty do wzmacniania paznokci, Preparaty kosmetyczne do przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, Preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji paznokci, Proszek do polerowania paznokci, Proszki
do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, Rozjaśniacze do paznokci, Środki do usuwania paznokci żelowych, Środki do usuwania
skórek wokół paznokci, Środki zmiękczające skórki przy paznokciach,
Sztuczne paznokcie, Sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych,
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Utwardzacze do paznokci, Żel do paznokci, Zmywacze lakieru
do paznokci [kosmetyki], Brokat do paznokci, Emalia do paznokci,
Emalie do paznokci, Emulsje do wzmacniania paznokci, Kalkomanie
do ozdabiania paznokci, Klej do utwardzania paznokci, Kleje do mocowania sztucznych paznokci, Kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, Kleje do sztucznych rzęs, włosów i paznokci, Krem
do skórek wokół paznokci, Kremy do paznokci, Lakiery do paznokci
w pisaku, Naklejane ozdoby do paznokci, Olejek do skórek wokół
paznokci, Opatrunki do rekonstrukcji paznokci, Papier ścierny do paznokci, Papier ścierny szmerglowy do paznokci, Paznokci (Preparaty
do polerowania-), Preparaty do kuracji paznokci, Preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, Sztuczne paznokcie do stóp, Sztuczne
paznokcie wykonane z metali szlachetnych, Zmywacze do paznokci,
Zmywacze do paznokci w sztyfcie.

(111) 352842
(220) 2021 11 12
(210) 536359
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) NOWAK KRZYSZTOF LOGOMAN, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEDIA
(540)

(591) czarny, fioletowy, różowy
(531) 02.09.01, 15.09.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego związane
ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów.
(111) 352843
(220) 2021 11 15
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) MOKRZAN IWONA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mnemonika
(540)

(210) 536409

(591) zielony, ciemnozielony, żółty, niebieski, czerwony
(531) 02.05.08, 01.07.06, 21.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Organizacja szkoleń.
(111) 352844
(220) 2021 11 04
(210) 536056
(151) 2022 03 24
(441) 2021 12 06
(732) DOMSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DOMSI
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem
domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, 36 Udzielanie kredytów, Działal-
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ność finansowa, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność,
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Zarządzanie nieruchomościami, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, 37 Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Usługi budowlane, Rozbiórka budynków, Rozbiórka
konstrukcji, Burzenie konstrukcji, Przygotowanie terenu [budownictwo], Przekopywanie [wykopywanie], Usługi w zakresie wykopywania, Wiercenie, Usługi w zakresie instalacji elektrycznych, Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Instalacja systemów
wodociągowo-kanalizacyjnych, Montaż instalacji kanalizacyjnych,
gazowych i wodociągowych, Instalacja urządzeń do zaopatrzenia
w gaz i do dystrybucji gazu, Montaż instalacji centralnego ogrzewania, Instalacja urządzeń do ogrzewania i chłodzenia, Usługi budowlane i konstrukcyjne, Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe
i wyburzeniowe, Tynkowanie, Usługi stolarskie [naprawa konstrukcji
drewnianych], Nakładanie wylewki posadzkowej, Tapetowanie, Malowanie, Malowanie budynków, Szklenie [obróbka szkła], Instalacja pokryć dachowych, Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem maszyn,
narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków, Budowa biur,
Budowa bloków mieszkalnych, Budowa budynków edukacyjnych,
Budowa budynków instytucjonalnych, Budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, Budowa budynków na zamówienie, Budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, Budowa budynków
przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, Budowa budynków
służby zdrowia, Budowa budynków wielorodzinnych, Budowa części
budynków, Budowa domów, Budowa domów na zamówienie, Budowa fundamentów, Budowa fundamentów budynków, Budowa galerii, Budowa hal sportowych, Budowa i naprawa magazynów, Budowa
infrastruktury, Budowa kompleksów biznesowych, Budowa lokali socjalnych, Budowa nieruchomości [budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budowa nieruchomości mieszkalnych, Budowa
obiektów do celów sportowych, Budowa obiektów do celów rekreacyjnych, Budowa obiektów publicznych, Budowa obiektów sportowych, Budowa obiektów wypoczynkowych, Budowa parkingów wielopoziomowych, Budowa sklepów, Budowanie domów, Budowanie
nieruchomości, Budownictwo komercyjne, Budownictwo mieszkaniowe, 39 Dostarczanie wody, Transport materiałów budowlanych,
Transport drogowy, Transport drogowy ładunków, Usługi transportu
drogowego, Usługi transportu drogowego ładunków, Wynajem samochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, 40 Wytwarzanie
energii elektrycznej, Uzdatnianie wody, 42 Usługi naukowe i technologiczne.

(111) 352845
(220) 2021 11 04
(151) 2022 03 24
(441) 2021 12 06
(732) MESSYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SALVADORE FERETTI MILANO
(540)

(210) 536073

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui na klucze, Etui na wizytówki, Futerały przenośne na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki
kosmetyczne, Kufry i torby podróżne, Kufry bagażowe, Małe walizki,
Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki i aktówki, Sportowe torby, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, Torby
sportowe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torebki, Torebki damskie, Walizeczki, Walizki, Walizy,
Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 Bielizna, Obuwie, Czapki
[nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki bluzy, Spodnie,
Nakrycia głowy, Kurtki, Odzież, Odzież męska, Odzież wieczorowa,
Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież
dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska,
damska i dziecięca, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, szale
na głowę, Dżinsy, Golfy, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, Krótkie spodnie, Maski ochronne [odzież], Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież],
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Piżamy, Płaszcze, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki,
Szelki, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez
rękawów, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek.

(111) 352846
(220) 2021 11 04
(151) 2022 03 24
(441) 2021 12 06
(732) MESSYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MS
(540)

(210) 536074

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 18 Parasole, Aktówki, Bagaż, Dyplomatki, Etui na banknoty, Etui na karty kredytowe, Etui na klucze, Etui na wizytówki, Futerały przenośne na dokumenty, Kopertówki, Kosmetyczki, Kuferki
kosmetyczne, Kufry i torby podróżne, Kufry bagażowe, Małe walizki,
Małe plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Plecaki, Portfele, Portmonetki, Sakwy, Sakiewki skórzane, Saszetki biodrowe, Teczki i aktówki, Sportowe torby, Torby, Torby na zakupy, Torby przenośne, Torby
sportowe, Torby podróżne, Torby plażowe, Torby uniwersalne, Torby zakupowe, Torebki, Torebki damskie, Walizeczki, Walizki, Walizy,
Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 Bielizna, Obuwie, Czapki
[nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Garnitury, Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, Kurtki bluzy, Spodnie,
Nakrycia głowy, Kurtki, Odzież, Odzież męska, Odzież wieczorowa,
Odzież dziecięca, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież
dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież męska,
damska i dziecięca, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, szale
na głowę, Dżinsy, Golfy, Koszulki polo, Koszulki sportowe z krótkimi
rękawami, Krótkie spodnie, Maski ochronne [odzież], Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Paski [odzież],
Piżamy, Płaszcze, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki,
Szelki, Podomki [szlafroki], Podkoszulki sportowe, Podkoszulki bez
rękawów, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej, Usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek.
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(111) 352847
(220) 2021 11 04
(210) 536076
(151) 2022 03 25
(441) 2021 12 06
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CÓRKA 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) 352848
(220) 2021 11 05
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 29
(732) FRANKOWSKI BARTOSZ, Izbica Kujawska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DARY POSEJDONA
(540)

(210) 536132

43

(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 44 Usługi medyczne, Konsultacje medyczne, Badania
medyczne, Kliniki medyczne, Poradnictwo medyczne, Zapewnianie
leczenia medycznego, Organizowanie leczenia medycznego, Usługi
oceny medycznej, Udzielanie informacji medycznej, Usługi obrazowania medycznego, Usługi dentystyczne, Konsultacje dentystyczne,
Usługi kliniki dentystycznej, Pomoc stomatologiczna, Stomatologia
kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Doradztwo związane ze stomatologią, Udzielanie informacji na temat stomatologii, Wstawianie
kamieni szlachetnych do protez dentystycznych, Usługi ortodontyczne, Usługi asystenta dentysty, Usługi doradcze dotyczące implantów protetycznych, Wstawianie implantów zębowych.
(111) 352851
(220) 2021 11 08
(210) 536246
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) Mastercard International Incorporated, Nowy Jork (US)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) mastercard
(540)

(591) biały, ciemnoniebieski, złoty
(531) 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23, 24.09.03, 29.01.13, 26.01.01,
29.01.06, 29.01.02, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rybami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rybami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z owocami morza (żywymi), Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z owocami morza (żywymi), Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z owocami morza (nieżywymi), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza (nieżywymi), Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z gotowymi posiłkami składającymi
się głównie z ryb, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gotowymi
posiłkami składającymi się głównie z ryb.
(111) 352849
(220) 2021 11 11
(210) 536345
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) KISZKO MIROSŁAW, KISZKO KRZYSZTOF, KISZKO EWA
BRACIA KISZKO SPÓŁKA CYWILNA, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BARLEY
(540)

(591) żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Restauracje samoobsługowe, Restauracje oferujące
dania na wynos, Bary, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), Kawiarnie.
(111) 352850
(220) 2021 11 15
(210) 536435
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) MARKIEWICZ CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) M Markiewicz Clinic Stomatologia Cyfrowa i Implanty

(591) szary, różowy, jasnoszary, żołty, zielony, pomarańczowy,
czarny, biały, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie
do ułatwiania i administrowania transakcjami płatności, transakcjami
bankowymi i usługami kart płatniczych, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie do elektronicznego przetwarzania i przesyłania danych dotyczących płatności rachunków, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie dla usług związanych
z wypłatami gotówkowymi, usług bankomatowych, uwierzytelniania transakcji, usług trasowania, usług autoryzacji i rozliczeń, wykrywania i kontroli oszustw, usług awaryjnego odtwarzania danych
i szyfrowania, Urządzenia i sprzęt telekomunikacyjny i elektryczny,
mianowicie, urządzenia do nagrywania, transmisji i odtwarzania danych, w tym dźwięku i obrazu, Maszyny księgujące, Urządzenia
do śledzenia, zarządzania i analizy rachunków finansowych poprzez
globalną sieć komputerową, Sprzęt i pobieralne oprogramowanie
komputerowe, mianowicie do rozbudowywania, utrzymywania
i użytkowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych, Systemy
do odczytywania kart pamięci i systemy do odczytywania danych
zapisanych w pamięciach, mianowicie, w pamięciach układów scalonych i pamięciach kart bankowych, Publikacje elektroniczne do pobrania, Urządzenia drukujące do systemów przetwarzania danych
i systemów transakcji finansowych, Kodery i dekodery, Modemy,
Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie komputerowe
ułatwiające dokonywanie transakcji płatniczych drogą elektroniczną
poprzez sieci bezprzewodowe, globalne sieci komputerowe i/lub
przenośne urządzenia telekomunikacyjne, Sprzęt komputerowy
i pobieralne oprogramowanie komputerowe do tworzenia kluczy
szyfrujących, certyfikatów cyfrowych i podpisów cyfrowych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do bezpiecznego przechowywania i wyszukiwania danych oraz przesyłania poufnych informacji
o kliencie na użytek osób prywatnych, instytucji bankowych i finansowych, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie komputerowe ułatwiające identyfikację i uwierzytelnienie urządzeń komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) oraz urządzeń do identyfikacji
za pomocą fal radiowych (RFID), Pobieralne oprogramowanie kom-
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puterowe zawierające portfel cyfrowy do udzielenia dostępu do kuponów, bonów, kodów do bonów i rabatów w handlu detalicznym
oraz uzyskania nagród lojalnościowych lub pieniężnych, Pobieralne
oprogramowanie komputerowe zawierające portfel cyfrowy, które
umożliwia użytkownikom dostęp do informacji dotyczących porównywania cen, recenzji produktów, hiperłączy do witryn internetowych innych podmiotów oferujących sprzedaż detaliczną oraz informacji o zniżkach, Aplikacje do użytkowania w związku z bezstykowymi
terminalami płatniczymi w celu umożliwienia sprzedawcom akceptacji
bezdotykowych transakcji handlowych za pomocą urządzeń mobilnych, bezdotykowych prezentacji danych uwierzytelniających i bezdotykowej realizacji kuponów, rabatów, zniżek, bonów i ofert specjalnych, Pobieralne oprogramowanie komputerowe do zarządzania
i weryfikacji transakcji kryptowalutowych z wykorzystaniem technologii blockchain (łańcucha bloków), Pobieralne oprogramowanie
komputerowe do generowania kluczy kryptograficznych do otrzymywania i wydawania kryptowaluty, Pobieralne oprogramowanie
komputerowe do użytku jako portfel krypowalutowy, Pobieralne
oprogramowanie do inwentarza opartego na technologii blockchain
(łańcucha bloków) i zarządzania łańcuchem dostaw, Pobieralne
oprogramowanie komputerowe do uzyskiwania dostępu do. odczytywania i śledzenia informacji dotyczących transakcji finansowych
w łańcuchu bloków, Chipy (układy scalone) do telefonów komórkowych oraz urządzeń do komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) i urządzeń do identyfikacji za pomocą fal radiowych (RFID), Kodowane
karty magnetyczne i karty zawierające chip (układ scalony) („karty
inteligentne”), Kodowane karty dostępu, Karty z hologramem (kodowane), Karty obciążeniowe, karty bankowe, karty kredytowe, karty
debetowe, karty chipowe, karty ratalne, karty z nagromadzoną wartością, karty będące elektronicznymi nośnikami danych, karty płatnicze, Karty bankowe, mianowicie, magnetycznie kodowane karty
bankowe i karty bankowe wykorzystujące pamięci magnetyczne
i układy scalone pamięciowe, Czytniki kart płatniczych, Czytniki kart
kodowanych magnetycznie, czytniki kart będących elektronicznymi
nośnikami danych, elektroniczne jednostki szyfrujące, Sprzęt komputerowy i pobieralne oprogramowanie komputerowe do użytku
w usługach finansowych, bankowości i telekomunikacji, Pobieralne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające współdziałanie kart
inteligentnych z terminalami i czytnikami, Chipy komputerowe wbudowane w telefony i inne urządzenia komunikacyjne, Sprzęt telekomunikacyjny, Terminale do transakcji w punktach sprzedaży i oprogramowanie komputerowe do transmisji, wyświetlania i przechowywania
danych transakcyjnych, identyfikacyjnych i finansowych do użytku
w usługach finansowych, bankowości i przemyśle telekomunikacyjnym, Urządzenia do identyfikacji za pomocą fal radiowych (transpondery), Elektroniczne urządzenia weryfikacyjne do sprawdzania
autoryzacji kart obciążeniowych, kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i kart płatniczych, Bankomaty, Części i wyposażenie do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, 35 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, Badanie działalności
gospodarczej, Agencje informacji handlowej, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Usługi w zakresie porównywania cen, Organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, Usługi w zakresie badania rynku, Śledzenie, analizowanie, przewidywanie
i raportowanie działań nabywczych posiadaczy kart, Promowanie
sprzedaży oferowanych przez inne podmioty towarów i usług poprzez nagrody i zachęty generowane w związku z użytkowaniem
kart kredytowych, debetowych i płatniczych, Administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie programów lojalnościowych i nagradzania, Wsparcie w zakresie zarządzania działalnością handlową,
przemysłową i biznesową, Szacunkowe wyceny przedsiębiorstw,
Usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Przygotowywanie wyciągów z rachunków, Księgowość, Badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, Usługi public relations, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online lub za pomocą mobilnych środków telekomunikacji w związku z udostępnianiem kart kredytowych, debetowych i płatniczych, Zarządzanie komputerowymi
bazami danych, Kompilowanie indeksów informacji z wykorzystaniem technologii biockchain (łańcucha bloków), Promowanie koncertów i wydarzeń kulturalnych osób trzecich, Reklama w zakresie
transportu, podróżowania, hoteli, zakwaterowania, wyżywienia,
sportu, rozrywki i zwiedzania, Dostarczanie informacji dotyczących
kupna towarów i usług online przez Internet i inne sieci komputerowe, Zarządzanie dokumentacją finansową, Usługi informacyjne, do-
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radcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich uprzednio wymienionych usług, 36 Doradztwo finansowe, Informacja finansowa,
Sponsorowanie finansowe, Usługi finansowe, mianowicie: usługi
bankowe, obsługa kart kredytowych, obsługa kart debetowych, obsługa kart obciążeniowych, obsługa kart ratalnych, usługi kart przedpłaconych oferowane w formie kart z nagromadzoną wartością, elektroniczne transakcje kredytowe i debetowe, usługi w zakresie
płacenia i prezentacji rachunków, zwroty gotówkowe, weryfikacja
czeków, realizacja czeków, usługi związane z dostępem do depozytów i bankomatami, usługi związane z autoryzacją transakcji i rozliczaniem, uzgadnianie transakcji, zarządzanie zasobami gotówkowymi, rozliczanie funduszy konsolidacyjnych, skonsolidowane
przetwarzanie kwestii spornych, usługi transferu funduszy w zakresie kart płatniczych, usługi elektronicznej obsługi płatności, usługi
autoryzacji i weryfikacji transakcji płatniczych, Usługi w zakresie
elektronicznego transferu funduszy i wymiany walut, Obsługa płatności w kryptowalutach, Usługi wymiany kryptowalut w oparciu
o technologię biockchain (łańcuch bloków), Dostarczanie informacji
finansowych dotyczących kryptowalut, Usługi oceny finansowej i zarządzania ryzykiem dla innych osób w dziedzinie kredytów konsumenckich, Rozpowszechnianie informacji finansowych poprzez globalną sieć komputerową, Analizy i konsultacje finansowe, Usługi
realizacji transakcji finansowych dokonywanych przez posiadaczy
kart poprzez bankomaty, Prowadzenie ksiąg finansowych, Usługi
portfela elektronicznego z nagromadzoną wartością, Bankowość
elektroniczna poprzez globalną sieć komputerową, Usługi finansowe
dotyczące izb rozliczeniowych, Usługi w zakresie własności nieruchomości, Wycena nieruchomości, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości, Usługi w zakresie inwestycji w nieruchomości, Usługi
w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Usługi agencyjne w zakresie nieruchomości, Szacowanie
majątku nieruchomego, Administrowanie nieruchomościami, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, Zapewnianie pożyczek na nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące
rozbudowy nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, Inwestycje kapitałowe w nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi finansowe dotyczące nabywania mienia, Usługi finansowe dotyczące
sprzedaży mienia, Dzierżawa nieruchomości, Usługi zarządzania majątkiem dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Wycena mienia, Zarządzanie portfelem nieruchomości, Kredyty hipoteczne i zabezpieczanie majątku, Usługi doradcze w zakresie form płatności,
bankowości, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich
uprzednio wymienionych usług.

(111) 352852
(220) 2021 11 03
(151) 2022 03 18
(441) 2021 11 29
(732) SICZEK MACIEJ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TEKT CONCRETE
(540)

(210) 536001

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 Betonowe elementy brukowe, Betonowe materiały
budowlane, Betonowe elementy budowlane, Bloczki betonowe,
Budowlane elementy z betonu, Budowlane materiały betonowe
umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, Gotowe
betonowe elementy budowlane, Betonowe rzeźby, Dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, Figurki z betonu, Pomniki
betonowe, Rzeźby z betonu, Statuy z betonu, Wyroby dekoracyjne
z odlewów betonowych, Płyty betonowe.
(111) 352853
(220) 2021 11 03
(210) 536004
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) DRUKARNIA TOP-OFFSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła (PL)

Nr 29/2022
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRUKARNIA TOP OFFSET
(540)

(591) biały, czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 26.15.09, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 40 Drukowanie szablonów, Drukowanie wzorów, Usługi
druku na tkaninach, Drukowanie fotograficzne, Drukowanie reklam,
Drukowanie offsetowe, Usługi drukowania, Drukowanie cyfrowe,
Usługi składania druku, Usługi druku offsetowego, Usługi wykańczania druków, Usługi wykańczania druków [cięcie], Drukowanie
wzorów dla osób trzecich, Drukowanie dokumentów z nośników
cyfrowych, Usługi w zakresie drukowania materiałów papierniczych,
Udzielanie informacji dotyczących usług drukarskich, Usługi cyfrowego drukowania książek i innych dokumentów na zamówienie, Wynajem maszyn i urządzeń drukarskich, Drukowanie, na zamówienie,
nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, Introligatorstwo, Drukowanie.
(111) 352854
(220) 2021 11 03
(210) 536008
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coverlan
(540)

(591) biały, niebieski
(531) 26.01.06, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Chemiczne mieszanki uszczelniające, Mieszanki chemiczne do impregnacji wodoodpornej, Mieszanki hydrofobowe,
Powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], Powłoki
do uodporniania przed czynnikami atmosferycznymi [chemikalia],
Powłoki ochronne do odpychania wody [chemiczne], Wodoodporne
ochronne powłoki powierzchniowe [chemiczne, inne niż farby], Powłoki polimerowe [inne niż farby], Powłoki odpychające wilgoć [inne
niż farby], Środki chemiczne do zapobiegania korozji, Preparaty chemiczne do użytku jako inhibitory korozji, Płynne powłoki [chemiczne], Żywice mocznikowo-formaldehydowe, Żywice mocznikowe
(przetworzone), Żywice mocznikowe (nieprzetworzone), Mieszanki
odpychające wodę, Mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne
niż farby], Mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż
farby], 2 Elastomerowe wodoodporne preparaty powlekające [farby],
Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające cieczy,
Ochronne powłoki powierzchniowe do metali, Płynne tworzywa
sztuczne, w postaci farb, do stosowania jako powłoki powierzchniowe, Powłoki do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby],
Powłoki ochronne o właściwościach hydrofobowych [farba], Powłoki
ochronne o właściwościach uszczelniających do użytku na metalach
[farby], Powłoki odporne na korozję, Powłoki posiadające właściwości hydrofobowe [farba], Powłoki proszkowe do nakładania aerozolem, Powłoki w sprayu [antykorozyjne], Powłoki w sprayu [lakiery],
Powłoki w sprayu [farby], Powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony
metalu przed wilgocią [farby], Środki hydrofobowe w postaci farb,
Korozja (oleje zapobiegające-), Preparaty hamujące korozję, Powłoki w postaci farb, Żywice do powlekania, Mieszanki uszczelniające
jako dodatki do powłok powierzchniowych, 17 Elastomery, Polimery elastomerowe, Powłoki izolacyjne, Uszczelnienia wodoodporne,
Membrany wodoodporne wykonane z polimerów, Szczeliwa do impregnacji wodoodpornej, Farby izolacyjne, Materiały uszczelniające
i izolacyjne, Farby uszczelniające [izolacyjne], Wodoszczelne membrany izolacyjne, Izolacyjne żywice akrylowe, Lakiery izolacyjne, 35
Usługi sprzedaży towarów: chemiczne mieszanki uszczelniające,
mieszanki chemiczne do impregnacji wodoodpornej, mieszanki hy-
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drofobowe, powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], powłoki do uodporniania przed czynnikami atmosferycznymi
[chemikalia], powłoki ochronne do odpychania wody [chemiczne],
wodoodporne ochronne powłoki powierzchniowe [chemiczne, inne
niż farby], powłoki polimerowe [inne niż farby], powłoki odpychające
wilgoć [inne niż farby], środki chemiczne do zapobiegania korozji,
preparaty chemiczne do użytku jako inhibitory korozji, płynne powłoki [chemiczne], żywice mocznikowo-formaldehydowe, żywice
mocznikowe (przetworzone), żywice mocznikowe (nieprzetworzone), mieszanki hydrofobowe, mieszanki odpychające wodę, mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne niż farby], mieszanki
izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż farby], elastomerowe
wodoodporne preparaty powlekające [farby], elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające cieczy, ochronne powłoki
powierzchniowe do metali, płynne tworzywa sztuczne w postaci farb
do stosowania jako powłoki powierzchniowe, powłoki do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby], powłoki ochronne o właściwościach hydrofobowych [farba], powłoki ochronne o właściwościach
uszczelniających do użytku na metalach [farby], powłoki odporne
na korozję, powłoki posiadające właściwości hydrofobowe [farba],
powłoki proszkowe do nakładania aerozolem, powłoki w sprayu
[antykorozyjne], powłoki w sprayu [lakiery], powłoki w sprayu [farby], powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony metalu przed wilgocią [farby], środki hydrofobowe w postaci farb, oleje zapobiegające
korozji, preparaty hamujące korozję, powłoki w postaci farb, żywice
do powlekania, mieszanki uszczelniające jako dodatki do powłok
powierzchniowych, elastomery, polimery elastomerowe, powłoki
izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, membrany wodoodporne
wykonane z polimerów, szczeliwa do impregnacji wodoodpornej,
farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, materiały uszczelniające i izolacyjne, farby uszczelniające [izolacyjne], wodoszczelne membrany
izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, lakiery izolacyjne, 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, Usługi w zakresie organizacji
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi agencji
eksportowo-importowych, 37 Renowacja, czyszczenie i konserwacja
rur, układów wodociągowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych,
Instalowanie i naprawa rur, rurociągów, układów wodociągowych,
sieci wodno-kanalizacyjnych, Malowanie natryskowe, Zabezpieczanie przed korozją, Nakładanie powłok w tunelach, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, Powlekanie rur, Instalowanie wykładzin rurowych w rurociągach.

(111) 352855
(220) 2021 11 03
(210) 536011
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Coverlan
(540)

(531) 26.01.06, 26.04.01, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 1 Chemiczne mieszanki uszczelniające, Mieszanki chemiczne do impregnacji wodoodpornej, Mieszanki hydrofobowe,
Powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], Powłoki
do uodporniania przed czynnikami atmosferycznymi [chemikalia],
Powłoki ochronne do odpychania wody [chemiczne], Wodoodporne
ochronne powłoki powierzchniowe [chemiczne, inne niż farby], Powłoki polimerowe [inne niż farby], Powłoki odpychające wilgoć [inne
niż farby], Środki chemiczne do zapobiegania korozji, Preparaty chemiczne do użytku jako inhibitory korozji, Płynne powłoki [chemiczne], Żywice mocznikowo-formaldehydowe, Żywice mocznikowe
(przetworzone), Żywice mocznikowe (nieprzetworzone), Mieszanki
odpychające wodę, Mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne
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niż farby], Mieszanki izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż
farby], 2 Elastomerowe wodoodporne preparaty powlekające [farby],
Elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające cieczy,
Ochronne powłoki powierzchniowe do metali, Płynne tworzywa
sztuczne, w postaci farb, do stosowania jako powłoki powierzchniowe, Powłoki do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby],
Powłoki ochronne o właściwościach hydrofobowych [farba], Powłoki
ochronne o właściwościach uszczelniających do użytku na metalach
[farby], Powłoki odporne na korozję, Powłoki posiadające właściwości hydrofobowe [farba], Powłoki proszkowe do nakładania aerozolem, Powłoki w sprayu [antykorozyjne], Powłoki w sprayu [lakiery],
Powłoki w sprayu [farby], Powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony
metalu przed wilgocią [farby], Środki hydrofobowe w postaci farb,
Korozja (oleje zapobiegające-), Preparaty hamujące korozję, Powłoki w postaci farb, Żywice do powlekania, Mieszanki uszczelniające
jako dodatki do powłok powierzchniowych, 17 Elastomery, Polimery elastomerowe, Powłoki izolacyjne, Uszczelnienia wodoodporne,
Membrany wodoodporne wykonane z polimerów, Szczeliwa do impregnacji wodoodpornej, Farby izolacyjne, Materiały uszczelniające
i izolacyjne, Farby uszczelniające [izolacyjne], Wodoszczelne membrany izolacyjne, Izolacyjne żywice akrylowe, Lakiery izolacyjne, 35
Usługi sprzedaży towarów: chemiczne mieszanki uszczelniające,
mieszanki chemiczne do impregnacji wodoodpornej, mieszanki hydrofobowe, powłoki do impregnacji wodoodpornej [środki chemiczne], powłoki do uodporniania przed czynnikami atmosferycznymi
[chemikalia], powłoki ochronne do odpychania wody [chemiczne],
wodoodporne ochronne powłoki powierzchniowe [chemiczne, inne
niż farby], powłoki polimerowe [inne niż farby], powłoki odpychające
wilgoć [inne niż farby], środki chemiczne do zapobiegania korozji,
preparaty chemiczne do użytku jako inhibitory korozji, płynne powłoki [chemiczne], żywice mocznikowo-formaldehydowe, żywice
mocznikowe (przetworzone), żywice mocznikowe (nieprzetworzone), mieszanki hydrofobowe, mieszanki odpychające wodę, mieszanki zabezpieczające przed wilgocią [inne niż farby], mieszanki
izolacyjne do ochrony przed wilgocią [inne niż farby], elastomerowe
wodoodporne preparaty powlekające [farby], elastomerowe materiały uszczelniające nieprzepuszczające cieczy, ochronne powłoki
powierzchniowe do metali, płynne tworzywa sztuczne w postaci farb
do stosowania jako powłoki powierzchniowe, powłoki do impregnacji wodoodpornej [chemiczne, farby], powłoki ochronne o właściwościach hydrofobowych [farba], powłoki ochronne o właściwościach
uszczelniających do użytku na metalach [farby], powłoki odporne
na korozję, powłoki posiadające właściwości hydrofobowe [farba],
powłoki proszkowe do nakładania aerozolem, powłoki w sprayu
[antykorozyjne], powłoki w sprayu [lakiery], powłoki w sprayu [farby], powłoki z tworzyw sztucznych do ochrony metalu przed wilgocią [farby], środki hydrofobowe w postaci farb, oleje zapobiegające
korozji, preparaty hamujące korozję, powłoki w postaci farb, żywice
do powlekania, mieszanki uszczelniające jako dodatki do powłok
powierzchniowych, elastomery, polimery elastomerowe, powłoki
izolacyjne, uszczelnienia wodoodporne, membrany wodoodporne
wykonane z polimerów, szczeliwa do impregnacji wodoodpornej,
farby izolacyjne, powłoki izolacyjne, materiały uszczelniające i izolacyjne, farby uszczelniające [izolacyjne], wodoszczelne membrany
izolacyjne, izolacyjne żywice akrylowe, lakiery izolacyjne, 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, Usługi w zakresie organizacji
promocji sprzedaży, Usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi agencji
eksportowo-importowych, 37 Renowacja, czyszczenie i konserwacja
rur, układów wodociągowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych,
Instalowanie i naprawa rur, rurociągów, układów wodociągowych,
sieci wodno-kanalizacyjnych, Malowanie natryskowe, Zabezpieczanie przed korozją, Nakładanie powłok w tunelach, Nakładanie powłok ochronnych na powierzchnie zbiorników, Powlekanie rur, Instalowanie wykładzin rurowych w rurociągach.

(111) 352856
(151) 2022 03 31

(220) 2021 11 08
(441) 2021 12 06

(210) 536179

Nr 29/2022

(732) WUJEC MACIEJ, Przeźmierowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AWALS
(510), (511) 9 Aplikacje biurowe i biznesowe, 36 Organizowanie
ubezpieczenia, Usługi ubezpieczeniowe, Doradztwo w sprawach
ubezpieczeń.
(111) 352857
(220) 2021 11 08
(210) 536180
(151) 2022 03 31
(441) 2021 12 06
(732) PIETROWSKI TOMASZ, Koźmin Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TOITO
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z klockami do zabawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z klockami do zabawy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kosmetykami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami
planszowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami planszowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kremami do ciała, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kremami do ciała, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z perfumami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z perfumami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z książkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z książkami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gazetami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gazetami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z stołami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z stołami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kojcami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z kojcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z klatkami metalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z przenośnymi [podręcznymi] grami komputerowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przenośnymi [podręcznymi] grami komputerowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
ogrodniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
ogrodniczymi.
(111) 352858
(220) 2021 11 08
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 06
(732) COMBI CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Harvest
(540)

(210) 536181

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 30 Kawa, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kawą, 41 Szkolenia
edukacyjne.
(111) 352859
(220) 2021 11 08
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) JPK INSIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KSeF INSIGHT
(540)

(210) 536186

(591) czerwony, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Komputerowe programy użytkowe do zarządzania
plikami, Komputerowe programy operacyjne, Oprogramowanie
komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe [programy] do zarządzania bazami danych, Programy do magazynowania
danych, Programy do przetwarzania danych, Programy do przetwarzania danych zapisane na nośnikach danych do odczytu maszyno-
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wego, Programy do sieciowych systemów operacyjnych, Programy
i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, Programy komputerowe,
Programy komputerowe do celów edukacji, Programy komputerowe
do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, Programy komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, Programy komputerowe
do pobrania, Programy komputerowe do przetwarzania obrazów,
Programy komputerowe do przetwarzania danych, Programy komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci komputerowych za pomocą zdalnego sterowania, Programy komputerowe
do projektowania interfejsów użytkownika, Programy komputerowe
do użycia w telekomunikacji, Programy komputerowe do umożliwiania i kontroli dostępu, Programy komputerowe do użytku w obrocie akcjami i obligacjami, Programy komputerowe do zarządzania
projektami, Programy komputerowe do zarządzania sieciami, Programy komputerowe do zdalnego łączenia się z komputerami lub
sieciami komputerowymi, Programy komputerowe dotyczące spraw
finansowych, Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej,
Programy komputerowe stosowane do elektronicznych systemów
kasowych, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych on-line, Programy komputerowe
umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, Programy komputerowe w formie czytelnej dla urządzeń do stosowania w zarządzaniu
bazami danych, Programy na smartfony, Użytkowe programy komputerowe do pobrania, Aplikacje do łączności maszyna-maszyna
[M2M], Aplikacje biurowe i biznesowe, Aplikacje do pobrania, Aplikacje do odzyskiwania informacji, Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi,
Aplikacje do przepływu pracy, Aplikacje komputerowe do pobrania,
Edukacyjne aplikacje komputerowe, Edukacyjne aplikacje mobilne,
Edukacyjne aplikacje na tablety, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, Pobieralne aplikacje na telefony komórkowe do zarządzania danymi, Pobieralne aplikacje
na telefony komórkowe do transmisji danych, Pobieralne aplikacje
na telefony komputerowe do zarządzania informacjami, 35 Pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, audyt działalności
gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi
podatkowe, doradztwo podatkowe, audyt podatkowy, usługi rachunkowe, audyt rachunkowy, usługi w zakresie księgowości, audyt księgowy, usługi biegłych rewidentów, przetwarzanie danych,
komputerowe przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, informacja o powyższych usługach, 36 Doradztwo podatkowe [nie dotyczy
prowadzenia rachunków], Doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], Usługi związane z podatkami [nie księgowość], Konsultowanie zeznań podatkowych [nie dotyczy prowadzenia rachunków],
Konsultacje podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], 45
Programy komputerowe (licencjonowanie-) [usługi prawne].

(111) 352860
(220) 2021 11 17
(210) 536518
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) KANIEWSKI RYSZARD DYSTRYBUTOR GAZU PROPAN-BUTAN
(LOGO FIRMY JUŻ GAZ), Wierzbie (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) JUŻGAZ
(540)

(591) czerwony, żółty, czarny, niebieski
(531) 01.15.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 20 Zbiorniki na gaz niemetalowe i niemurowane, 35
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z butlami na gaz, zbiornikami metalowymi na paliwo,
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zbiornikami niemetalowymi na paliwo, 37 Usługi myjni pojazdów,
Udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Naprawa,
konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Montaż instalacji
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Usługi tankowania paliwa do pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów, 39 Dostarczanie
paliwa, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji gazu, Magazynowanie gazu.

(111) 352861
(220) 2021 11 09
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) JULIA & FILIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) J&F Julia & Filip
(540)

(210) 536258

(591) złoty, szary
(531) 02.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 Sprzęt sportowy.
(111) 352862
(220) 2021 11 09
(210) 536256
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) A DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Winem Powoli
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, Bary
przekąskowe, Bary, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów w bistrach, Kawiarnie, Oferowanie
żywności i napojów dla gości, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Przygotowywanie posiłków i napojów, Puby, Restauracje serwujące wykwintne artykuły spożywcze, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie napojów alkoholowych, Serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, Serwowanie żywności
i napojów dla gości, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, Usługi barmanów, Usługi barów i restauracji, Usługi degustacji win (dostarczanie napojów), Usługi doradców w zakresie win,
Usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, Usługi w zakresie bankietów, Usługi w zakresie dostarczania napojów, Usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, Usługi zaopatrzenia w napoje,
Winiarnie, Zapewnianie żywności i napojów w restauracjach.
(111) 352863
(220) 2021 11 09
(210) 536252
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) FUNDACJA ULTRA-BIES. BIEGNIJ ZA MARZENIAMI, Cisna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ULTRABIES BIEGI GÓRSKIE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 04.01.04, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych,
Prowadzenie zawodów sportowych, Przeprowadzanie imprez sportowych, Organizowanie imprez sportowych, Przygotowywanie
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imprez sportowych, Zajęcia sportowe, Obozy sportowe, Szkolenia
sportowe, Usługi sportowe, Edukacja sportowa, Sport i fitness, Organizowanie konkursów sportowych, Szkolenia zawodników sportowych, Usługi klubów sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń sportowych, Informacje na temat sportu, Informacje dotyczące edukacji
sportowej, Usługi edukacyjne dotyczące sportu, Usługi sportowe
i kulturalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Sędziowanie na imprezach sportowych, Organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych,
Usługi szkoleniowe w zakresie sportu, Usługi trenerskie w zakresie
sportu, Usługi rozrywkowe związane ze sportem, Udostępnianie
aktualności związanych ze sportem, Organizowanie i zarządzanie
imprezami sportowymi, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Zarządzanie imprezami na rzecz klubów sportowych, Usługi edukacyjne
i instruktażowe w zakresie sportu, Usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, Organizowanie biegów i maratonów
górskich.

(111) 352864
(220) 2021 11 09
(210) 536251
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) SENSUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATINELL
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne związane z higieną, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, Masaże, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia
chorób skóry, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Higiena i pielęgnacja urody, Higiena i pielęgnacja urody
istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(111) 352865
(220) 2021 11 09
(210) 536250
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) SENSUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SATINELL
(540)

(591) brązowy, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Udostępnianie informacji edukacyjnych w dziedzinie
zdrowia i sprawności fizycznej, Usługi edukacyjne związane z higieną, 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, Usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, Usługi klinik chirurgii kosmetycznej
i plastycznej, Masaże, Usługi dermatologiczne w zakresie leczenia
chorób skóry, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie urody, Higiena i pielęgnacja urody, Higiena i pielęgnacja urody
istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi.
(111) 352866
(220) 2021 11 09
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) TOMASZEWICZ DOROTA, Jonkowo (PL);

(210) 536245
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DOMARADZKA-GROCHOWALSKA ZOFIA, Pruszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WARTOŚCIOWE PRZEDSZKOLA
(540)

(591) żółty, zielony, biały, różowy, niebieski, szary, czarny
(531) 02.09.01, 03.13.01, 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 352867
(220) 2021 11 07
(210) 536157
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) PUSZKAR-URBAŃSKA MONIKA P.P.H.U TECHNIX, Szczury (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHNIX
(540)

(591) szary, czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.13, 01.15.05
(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 ogrzewania, instalacje grzewcze, kotły do centralnego ogrzewania, kotły gazowe do centralnego ogrzewania, kotły jako części instalacji centralnego ogrzewania, naczynia
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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) 352868
(220) 2021 11 17
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) ROLMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W WINE TASTE BY KAMECKI
(540)

(210) 536544

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży wina, Usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży wina.
(111) 352869
(220) 2021 11 21
(210) 536695
(151) 2022 03 31
(441) 2021 12 13
(732) PYCHOWSKA-DUL PAULINA GABINET PEDAGOGICZNOTERAPEUTYCZNY KRÓLICZKA KIKI, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Ki Ki Gabinet pedagogiczno-terapeutyczny Króliczka KiKi
(540)

(591) czarny, biały, jasnoróżowy, różowy, jasnoniebieski, niebieski
(531) 03.05.01, 03.05.20, 16.03.13, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 41 Zajęcia zorganizowane dla dzieci [rozrywka / edukacja].
(111) 352870
(151) 2022 04 05

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

(210) 536880

49

(732) STUDIO STOMATOLOGII RODZINNEJ DWÓJKA SPÓŁKA
JAWNA MONIKA I SYLWESTER COLONNA-WALEWSCY, Głowno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) H HOLLYDENT KAŻDY UŚMIECH MA ZNACZENIE
(540)

(591) biały, zielony, niebieski, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.05, 26.01.06
(510), (511) 44 Usługi dentystyczne.
(111) 352871
(220) 2021 11 25
(210) 536886
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) WELTA SPÓŁKA JAWNA W. SZELA & A. SITARZ, Wieliczka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1992 Welta
(540)

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mieszarkami
elektrycznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mieszarkami
elektrycznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mieszarkami mechanicznymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mieszarkami mechanicznymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze stojanami [statory], Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze stojanami [statory], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wirnikami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wirnikami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z silnikami do maszyn, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z silnikami do maszyn, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mieszadłami [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z mieszadłami [narzędzia ręczne], Usługi sprzedaży detalicznej w związku z złączkami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z złączkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wężami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wężami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kielniami, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z kielniami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szpachlami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szpachlami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kątownikami metalowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z kątownikami metalowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kątownikami niemetalowymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kątownikami niemetalowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pacami tynkarskimi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pacami tynkarskimi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pędzlami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pędzlami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wałkami do nakładania farby, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z wałkami do nakładania farby, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z foliami z tworzyw sztucznych
do użytku w budownictwie, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z foliami z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z maszynami budowlanymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z budowlanymi materiałami metalowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z budowlanymi materiałami metalowymi.
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(111) 352872
(220) 2021 11 17
(210) 536468
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) FOODX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FoodX
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 45 Licencjonowanie własności intelektualnej, Licencjonowanie koncepcji franczyzowych, Licencjonowanie praw własności
intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych.
(111) 352873
(220) 2021 11 15
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) ZAMOJSKI KAMIL, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OSIATKOWANI.PL
(540)

(210) 536430

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17,
29.01.13
(510), (511) 37 Montaż siatek balkonowych, Montaż siatek na ptaki.
(111) 352874
(220) 2021 11 15
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) PIETRZAK PAWEŁ, Tenczynek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SZTUKA WYKOŃCZENIA
(540)

(210) 536431

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.11, 26.04.12, 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne i instruktażowe.
(111) 352875
(220) 2021 10 05
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 29
(732) CICHA EDYTA TASOTTI, Kalisz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TASOTTI The Carfather car perfume
(540)

Nr 29/2022

raty do mycia, Mydła, Mydła w płynie, Preparaty do odtłuszczania, Pasty do skór, Preparaty do polerowania, Wosk do polerowania karoserii
samochodowych, Kremy do polerowania, Środki do nadawania połysku, Papier ścierny, Papier polerujący, Środki do usuwania rdzy, Dezodoranty do użytku osobistego, Preparaty do golenia, Wody kolońskie, Kremy kosmetyczne, Olejki aromatyczne, olejki do kąpieli, olejki
do masażu, płyny odtłuszczające, pianki do kąpieli, żele pod prysznic,
płyny do kąpieli, zapachy do kąpieli, sól do kąpieli do celów innych niż
lecznicze, peelingi do ciała, mleczka do kąpieli, mleczka kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, woreczki zapachowe do kąpieli, mydła, odżywki
do włosów, maseczki do włosów, żele do włosów, lakiery do włosów,
Szampony, Wody toaletowe, Wody zapachowe, Perfumy, Odświeżacze do pomieszczeń, Preparaty zapachowe do szaf i garderób, Preparaty kosmetyczne do opalania się, Preparaty do aromaterapii, Woski
do ciała, Parafiny do ciała, Kremy do ciała, Balsamy do ciała, Pumeksy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Ekstrakty kwiatowe
do perfum, 5 Preparaty do dezodoryzacji i oczyszczania powietrza,
Odświeżacze powietrza, Samochodowe odświeżacze powietrza, Odświeżacze powietrza w sprayu, Odświeżacze powietrza w postaci żeli,
płynów, proszków, kapsułek, aplikatorów, Preparaty sanitarne do higieny osobistej inne niż przybory toaletowe, dezodoranty do odświeżania powietrza inne niż do użytku osobistego, Środki do odświeżania
powietrza, odświeżacze do powietrza, odświeżacze zapachu do mebli, dywanów i pomieszczeń, preparaty do nasycania wonią i nadawania zapachu powietrzu, preparaty neutralizujące zapachy, 35 Sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków, perfum, środków czystości,
chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia
powierzchni akcesoriów samochodowych, płynów i smarów eksploatacyjnych do pojazdów mechanicznych, kosmetyków samochodowych w tym odświeżaczy powietrza, Sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem internetu kosmetyków, perfum, środków czystości,
chemii gospodarczej, akcesoriów i przyborów do mycia i czyszczenia
powierzchni akcesoriów samochodowych, płynów i smarów eksploatacyjnych do pojazdów mechanicznych, kosmetyków samochodowych w tym odświeżaczy powietrza, Promocja sprzedaży, Informacja
handlowa.

(111) 352876
(220) 2020 10 12
(151) 2021 03 03
(441) 2020 11 16
(732) SOLAM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SE SOLAM ENERGY
(540)

(210) 519419

(210) 534787

(591) czarny, niebieski
(531) 02.01.05, 01.03.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Wyroby kosmetyczne, Wyroby perfumeryjne, Kosmetyki
samochodowe, Preparaty do czyszczenia tworzyw sztucznych, Środki
do polerowania podłóg i mebli, Półprodukty, komponenty produktów
kosmetycznych, higienicznych i sanitarnych, Preparaty do czyszczenia,
Detergenty, Esencje eteryczne, Olejki eteryczne, Olejki perfumeryjne, Pasty, Szampony do mycia pojazdów, Płyny do mycia szyb, płyny
do mycia powierzchni, Saszetki zapachowe do samochodów, Prepa-

(591) żółty, zielony, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.22, 07.15.26, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.12, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 9 fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej z energii słonecznej, instalacje fotowoltaiczne
do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne].
(111) 352877
(220) 2021 12 31
(210) 538322
(151) 2022 05 09
(441) 2022 01 17
(732) MIEDZYBŁOCKA KRYSTYNA KAWIARNIA CZTERY PORY
ROKU, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kawiarnia Cztery Pory Roku
(540)

(591) zielony, złoty, żółty, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.24, 26.04.02,
26.04.05, 26.04.18, 26.04.22
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(510), (511) 30 Ciasta, Ciasta czekoladowe, Ciasta [słodkie lub słone],
Ciasteczka, Ciasta z kremem, Ciasta z bakaliami, Ciasta zawierające
mięso, Ciastka, Kawałki ciast, Kruche ciastka (herbatniki), Makaroniki
(ciastka), Wyroby ciastkarskie z makiem, Wyroby ciastkarskie z owocami, Wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, Batoniki cukiernicze, Gotowe desery [wyroby cukiernicze], Nielecznicze słodycze
[wyroby cukiernicze], Produkty cukiernicze uformowane z czekolady, Słodkie wyroby cukiernicze (nie dla celów medycznych), Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze płynne, Desery lodowe, Desery
z warstwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], Lody jadalne,
Lody wodne [sorbety], 43 Kawiarnie, Usługi kawiarni, Usługi cateringu zewnętrznego, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach.

(111) 352878
(220) 2021 12 13
(210) 537637
(151) 2022 06 01
(441) 2022 02 14
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ELKA
(540)

(591) czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(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, Aluminium i jego
stopy, Aluminium profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane boksytem, Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi,
Elementy z wyciskanego aluminium, Półprodukty z aluminium lub
jego stopów, Stopy aluminium, Stopy aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Stopy aluminium wzmacniane boksytem,
Stopy metalu zawierające wapń i aluminium [glin], Aluminium [glin],
Aluminium (Folia-), Miedź (Drut z-) nieizolowany, Miedź (Pierścienie
z-), Miedź surowa lub półprzetworzona, Półprodukty z miedzi lub
jej stopów, Rury miedziane [inne niż części maszyn], Rury ze stopów miedzi, Sztaby miedziane, Sztaby ze stopów na bazie miedzi,
Taśma miedziana, Złom ze stali węglowej o niskiej zawartości miedzi, Miedź w proszku, Mosiądz, Stopy mosiądzu, Panele miedziane
do produkcji płytek drukowanych, Brązy, Brąz, Arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, Blachy stalowe pokryte winylem, Metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, Ocynkowane arkusze blachy
stalowej, Okładziny z blachy cienkiej, Platerowane stalowe blachy
i arkusze, Arkusze stalowe do nadwozi pojazdów, Arkusze stalowe
do użytku w budownictwie, Arkusze stalowe powlekane cynkiem,
Arkusze z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), Bele stalowe,
Belki stropowe z żelaza lub stali, Blacha stalowa cienka, Drut ze stali,
Drut ze stali stopowej [nieelektryczny], Kątowniki stalowe, Kątowniki
stalowe do dachów, Kątowniki stalowe metalowe, Kolanka z metalu
do rur, w tym kolanka ze stopów stali i tytanu (Ti), Kominy stalowe,
Konstrukcje stalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Kosze
szańcowe [gabiony] z drutu stalowego, Kraty stalowe, Kule stalowe,
Kule ze stali, Łańcuchy stalowe, Liny stalowe, Liny stalowe do użycia
w dźwigach, Maszty ze stali, Metale nieszlachetne i ich stopy w tym
stal nierdzewna, Metalowe kątowniki stalowe, Nieobrobione lub półobrobione stopy stali, Ocynkowana gruba blacha stalowa, Odlewy
stalowe [półobrobione], Płyty z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), Połączenia z metalu do rur łącznie z tymi ze stopu stali i tytanu (Ti), Pręty metalowe do lutowania i spawania w tym te ze stopu
stali i tytanu (Ti), Pręty stalowe, Pręty stalowe najwyższej jakości, Pręty stalowe walcowane na gorąco, Pręty stalowe wykończane na zimno, Pręty stalowe wyższej jakości, Pręty stalowe z otworem, Ramy
stalowe do budynków, Rozgałęzienia rur metalowe łącznie z tymi
ze stopów stali i tytanu, Rury i rurki ze stali, Rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone lub uziemione, Rury z metalu w tym te ze stopu
stali i tytanu (Ti), Rury ze stali najwyższej jakości, Odlewy z ołowiu
lub jego stopów, Półprodukty z ołowiu lub jego stopów, Ołów i jego
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stopy, Profile aluminiowe, Dekoracyjne profile metalowe, Metalowe
profile, Profile metalowe, Profile metalowe do użytku w budownictwie, Termoizolowane profile metalowe, Kątowniki metalowe, 35
Marketing bezpośredni, Marketing afiliacyjny, Marketing internetowy, Marketing telefoniczny, Oferowanie próbek produktów, Usługi
w zakresie reklamy, Nabywanie towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, Negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 39 Pakowanie
i składowanie towarów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Dzielenie na części i przepakowywanie towarów, Informacja o składowaniu, Konfekcjonowanie towarów, Magazynowanie, Magazynowanie
części, Magazynowanie ładunków, Magazynowanie ładunku przed
transportem, Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów
handlowych, Magazynowanie towarów w dużych ilościach, Pakowanie, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport],
Usługi związane z magazynowaniem towarów, Wynajmowanie
miejsc do magazynowania, Usługi magazynowe, Usługi opakowywania i pakowania, Usługi składowania towarów, 40 Antykorozyjna obróbka części metalowych, Niszczenie odpadów i śmieci, Montowanie
produktów dla osób trzecich, Cięcie metalu, Cięcie stali, Cieplna obróbka metali, Dostarczanie informacji dotyczących obróbki materiałów, Formowanie metali na zimno, Informacje o obróbce materiałów,
Usługi w zakresie obróbki metalu.

(111) 352879
(220) 2021 12 13
(210) 537640
(151) 2022 06 01
(441) 2022 02 14
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELKA
(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, Aluminium i jego stopy, Aluminium profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane boksytem,
Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Elementy z wyciskanego aluminium, Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Stopy
aluminium, Stopy aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi,
Stopy aluminium wzmacniane boksytem, Stopy metalu zawierające
wapń i aluminium [glin], Aluminium [glin], Aluminium (Folia-), Miedź
(Drut z-) nieizolowany, Miedź (Pierścienie z-), Miedź surowa lub półprzetworzona, Półprodukty z miedzi lub jej stopów, Rury miedziane
[inne niż części maszyn], Rury ze stopów miedzi, Sztaby miedziane,
Sztaby ze stopów na bazie miedzi, Taśma miedziana, Złom ze stali węglowej o niskiej zawartości miedzi, Miedź w proszku, Mosiądz, Stopy
mosiądzu, Panele miedziane do produkcji płytek drukowanych, Brązy,
Brąz, Arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, Blachy stalowe
pokryte winylem, Metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, Ocynkowane arkusze blachy stalowej, Okładziny z blachy cienkiej, Platerowane stalowe blachy i arkusze, Arkusze stalowe do nadwozi pojazdów,
Arkusze stalowe do użytku w budownictwie, Arkusze stalowe powlekane cynkiem, Arkusze z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti),
Bele stalowe, Belki stropowe z żelaza lub stali, Blacha stalowa cienka,
Drut ze stali, Drut ze stali stopowej [nieelektryczny], Kątowniki stalowe,
Kątowniki stalowe do dachów, Kątowniki stalowe metalowe, Kolanka
z metalu do rur, w tym kolanka ze stopów stali i tytanu (Ti), Kominy stalowe, Konstrukcje stalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Kosze
szańcowe [gabiony] z drutu stalowego, Kraty stalowe, Kule stalowe,
Kule ze stali, Łańcuchy stalowe, Liny stalowe, Liny stalowe do użycia
w dźwigach, Maszty ze stali, Metale nieszlachetne i ich stopy w tym
stal nierdzewna, Metalowe kątowniki stalowe, Nieobrobione lub półobrobione stopy stali, Ocynkowana gruba blacha stalowa, Odlewy
stalowe [półobrobione], Płyty z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu
(Ti), Połączenia z metalu do rur łącznie z tymi ze stopu stali i tytanu
(Ti), Pręty metalowe do lutowania i spawania w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), Pręty stalowe, Pręty stalowe najwyższej jakości, Pręty
stalowe walcowane na gorąco, Pręty stalowe wykończane na zimno,
Pręty stalowe wyższej jakości, Pręty stalowe z otworem, Ramy stalowe
do budynków, Rozgałęzienia rur metalowe łącznie z tymi ze stopów
stali i tytanu, Rury i rurki ze stali, Rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone lub uziemione, Rury z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu
(Ti), Rury ze stali najwyższej jakości, Odlewy z ołowiu lub jego stopów,
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Półprodukty z ołowiu lub jego stopów, Ołów i jego stopy, Profile aluminiowe, Dekoracyjne profile metalowe, Metalowe profile, Profile metalowe, Profile metalowe do użytku w budownictwie, Termoizolowane profile metalowe, Kątowniki metalowe, 35 Marketing bezpośredni,
Marketing afiliacyjny, Marketing internetowy, Marketing telefoniczny,
Oferowanie próbek produktów, Usługi w zakresie reklamy, Nabywanie
towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych
przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, 39 Pakowanie i składowanie towarów, Ładowanie
i wyładowanie pojazdów, Dzielenie na części i przepakowywanie towarów, Informacja o składowaniu, Konfekcjonowanie towarów, Magazynowanie, Magazynowanie części, Magazynowanie ładunków, Magazynowanie ładunku przed transportem, Magazynowanie towarów,
Magazynowanie towarów handlowych, Magazynowanie towarów
w dużych ilościach, Pakowanie, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], Usługi związane z magazynowaniem towarów,
Wynajmowanie miejsc do magazynowania, Usługi magazynowe, Usługi opakowywania i pakowania, Usługi składowania towarów, 40 Antykorozyjna obróbka części metalowych, Niszczenie odpadów i śmieci,
Montowanie produktów dla osób trzecich, Cięcie metalu, Cięcie stali,
Cieplna obróbka metali, Dostarczanie informacji dotyczących obróbki
materiałów, Formowanie metali na zimno, Informacje o obróbce materiałów, Usługi w zakresie obróbki metalu.

Półprodukty z ołowiu lub jego stopów, Ołów i jego stopy, Profile aluminiowe, Dekoracyjne profile metalowe, Metalowe profile, Profile metalowe, Profile metalowe do użytku w budownictwie, Termoizolowane profile metalowe, Kątowniki metalowe, 35 Marketing bezpośredni,
Marketing afiliacyjny, Marketing internetowy, Marketing telefoniczny,
Oferowanie próbek produktów, Usługi w zakresie reklamy, Nabywanie
towarów i usług dla innych firm, Nabywanie towarów w imieniu innych
przedsiębiorstw, Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych
dla osób trzecich, 39 Pakowanie i składowanie towarów, Ładowanie
i wyładowanie pojazdów, Dzielenie na części i przepakowywanie towarów, Informacja o składowaniu, Konfekcjonowanie towarów, Magazynowanie, Magazynowanie części, Magazynowanie ładunków, Magazynowanie ładunku przed transportem, Magazynowanie towarów,
Magazynowanie towarów handlowych, Magazynowanie towarów
w dużych ilościach, Pakowanie, Usługi w zakresie bezpiecznego magazynowania [transport], Usługi związane z magazynowaniem towarów,
Wynajmowanie miejsc do magazynowania, Usługi magazynowe, Usługi opakowywania i pakowania, Usługi składowania towarów, 40 Antykorozyjna obróbka części metalowych, Niszczenie odpadów i śmieci,
Montowanie produktów dla osób trzecich, Cięcie metalu, Cięcie stali,
Cieplna obróbka metali, Dostarczanie informacji dotyczących obróbki
materiałów, Formowanie metali na zimno, Informacje o obróbce materiałów, Usługi w zakresie obróbki metalu.

(111) 352880
(220) 2021 12 13
(210) 537641
(151) 2022 06 01
(441) 2022 02 14
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ELKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ELKA Stal i metale kolorowe
(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, Aluminium i jego stopy, Aluminium profilowane wytłaczane, Aluminium wzmacniane boksytem,
Aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi, Elementy z wyciskanego aluminium, Półprodukty z aluminium lub jego stopów, Stopy
aluminium, Stopy aluminium wzmacniane materiałami ceramicznymi,
Stopy aluminium wzmacniane boksytem, Stopy metalu zawierające
wapń i aluminium [glin], Aluminium [glin], Aluminium (Folia-), Miedź
(Drut z-) nieizolowany, Miedź (Pierścienie z-), Miedź surowa lub półprzetworzona, Półprodukty z miedzi lub jej stopów, Rury miedziane
[inne niż części maszyn], Rury ze stopów miedzi, Sztaby miedziane,
Sztaby ze stopów na bazie miedzi, Taśma miedziana, Złom ze stali węglowej o niskiej zawartości miedzi, Miedź w proszku, Mosiądz, Stopy
mosiądzu, Panele miedziane do produkcji płytek drukowanych, Brązy,
Brąz, Arkusze blachy stalowej powlekanej winylem, Blachy stalowe
pokryte winylem, Metalowe blachy zabezpieczające do drzwi, Ocynkowane arkusze blachy stalowej, Okładziny z blachy cienkiej, Platerowane stalowe blachy i arkusze, Arkusze stalowe do nadwozi pojazdów,
Arkusze stalowe do użytku w budownictwie, Arkusze stalowe powlekane cynkiem, Arkusze z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti),
Bele stalowe, Belki stropowe z żelaza lub stali, Blacha stalowa cienka,
Drut ze stali, Drut ze stali stopowej [nieelektryczny], Kątowniki stalowe,
Kątowniki stalowe do dachów, Kątowniki stalowe metalowe, Kolanka
z metalu do rur, w tym kolanka ze stopów stali i tytanu (Ti), Kominy stalowe, Konstrukcje stalowe, Konstrukcje stalowe [budownictwo], Kosze
szańcowe [gabiony] z drutu stalowego, Kraty stalowe, Kule stalowe,
Kule ze stali, Łańcuchy stalowe, Liny stalowe, Liny stalowe do użycia
w dźwigach, Maszty ze stali, Metale nieszlachetne i ich stopy w tym
stal nierdzewna, Metalowe kątowniki stalowe, Nieobrobione lub półobrobione stopy stali, Ocynkowana gruba blacha stalowa, Odlewy
stalowe [półobrobione], Płyty z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu
(Ti), Połączenia z metalu do rur łącznie z tymi ze stopu stali i tytanu
(Ti), Pręty metalowe do lutowania i spawania w tym te ze stopu stali i tytanu (Ti), Pręty stalowe, Pręty stalowe najwyższej jakości, Pręty
stalowe walcowane na gorąco, Pręty stalowe wykończane na zimno,
Pręty stalowe wyższej jakości, Pręty stalowe z otworem, Ramy stalowe
do budynków, Rozgałęzienia rur metalowe łącznie z tymi ze stopów
stali i tytanu, Rury i rurki ze stali, Rury stalowe, w tym walcowane, łuszczone lub uziemione, Rury z metalu w tym te ze stopu stali i tytanu
(Ti), Rury ze stali najwyższej jakości, Odlewy z ołowiu lub jego stopów,

(111) 352881
(220) 2020 07 08
(210) 515747
(151) 2022 03 11
(441) 2020 08 24
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) PIROLAM INTIMA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi, środki
przeciwgrzybiczne do pochwy.
(111) 352882
(220) 2018 12 13
(151) 2021 11 17
(441) 2019 02 11
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOFTEYE NET
(540)

(210) 493818

(591) szary, biały, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.06, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.09,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.
(111) 352883
(220) 2020 03 16
(210) 511450
(151) 2020 11 17
(441) 2020 08 03
(732) FOODSERVICE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URBAN PICNIC
(540)

(591) żółty, jasnopomarańczowy, jasnozielony, jasnoróżowy,
ciemnoróżowy, czerwony, ciemnozielony, jasnożółty,
pomarańczowy
(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 dżemy, przetwory owocowe, mrożone owoce, przekąski na bazie owoców, wędliny, przetwory wędliniarskie, mięso,
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ekstrakty i przetwory mięsne, ryby, filety rybne, przetwory rybne,
grzyby przetworzone, grzyby suszone, grzyby gotowe do spożycia,
produkty nabiałowe, produkty nabiałowe bez laktozy, mleko, produkty na bazie mleka, mleko roślinne, jogurty, masło, sery, śmietana,
sałatki owocowe i warzywne, przetwory warzywne, warzywa mrożone, zupy warzywne, buliony warzywne i mięsne, nasiona jadalne,
migdały przetworzone, migdały mielone, batony na bazie orzechów
i nasion, batony na bazie soi, przekąski z owoców i warzyw, przekąski z mleka, 30 wyroby cukiernicze i piekarnicze, pieczywo, bułki,
chleb, bagietki, ciasta, ciastka, pączki, donuty, słodycze, kawa, herbata, kakao, czekolada, lody, cukierki, potrawy i gotowe dania na bazie mąki, w tym mrożone, ciasta do samodzielnego wypieku, w tym
mrożone, cukier, miód, przyprawy, produkty zbożowe, muesli, płatki
kukurydziane, płatki owsiane, batony zbożowe, batony czekoladowe, chipsy, migdały w polewie czekoladowej, owoce w czekoladzie,
orzechy w czekoladzie, przekąski zbożowe i ziemniaczane, napoje
na bazie kawy, herbaty, czekolady i kakao, sól kuchenna, ryż, kasze,
makarony, pierogi, naleśniki, pizze, placki, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sosy mięsne, syropy smakowe, 31 warzywa świeże, owoce
świeże, nasiona, orzechy, migdały świeże, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe i warzywne, nektary owocowe i warzywne, woda
mineralna, syropy do napojów, lemoniady, 35 sprzedaż żywności
i napojów w sklepach i przez Internet, sprzedaż dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców,
wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, grzybów,
produktów nabiałowych, produktów nabiałowych bez laktozy, mleka, produktów na bazie mleka, mleka roślinnego, jogurtów, masła,
serów, śmietany, sałatek owocowych i warzywnych, przetworów
warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, bulionów warzywnych i mięsnych, nasion jadalnych, migdałów przetworzonych,
migdałów mielonych, batonów na bazie orzechów i nasion, batonów
na bazie soi, przekąsek z owoców i warzyw, przekąsek z mleka sprzedaż wyrobów cukierniczych i piekarniczych, pieczywa, bułek, chleba,
bagietek, ciast, ciastek, pączków, donutów, słodyczy, kawy, herbaty,
kakao, czekolady, lodów, cukierków, potraw i gotowych dań na bazie mąki, w tym mrożonych, ciast do samodzielnego wypieku, w tym
mrożonych, cukru, miodu, przypraw, produktów zbożowych, muesli,
płatków kukurydzianych, płatków owsianych, batonów zbożowych,
batonów czekoladowych, chipsów, migdałów w czekoladzie, owoców w czekoladzie, orzechów w czekoladzie, przekąsek zbożowych
i ziemniaczanych, napojów na bazie kawy, herbaty, czekolady i kakao, soli kuchennej, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników,
pizzy, placków, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, sosów
mięsnych, syropów smakowych, warzyw świeżych, owoców świeżych, nasion, orzechów, migdałów, sprzedaż napojów bezalkoholowych, soków owocowych i warzywnych, nektarów owocowych
i warzywnych, wody mineralnej, syropów do napojów, lemoniad, 43
usługi gastronomiczne, usługi restauracji i kawiarni, usługi cateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi przygotowywania dań gotowych do sprzedaży
przez osoby trzecie.

(111) 352884
(220) 2021 09 21
(210) 534197
(151) 2022 02 22
(441) 2021 11 08
(732) KEEP THE SEQUENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Deal&Done
(540)

(591) niebieski
(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 9 Mobilne aplikacje, Aplikacje do pobrania, 35 Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych
programów motywacyjnych, Promowanie usług osób trzecich
za pośrednictwem aplikacji mobilnej, Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów między usługodawcami i usługobiorcami,
Usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług dla osób trzecich,
Gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług w celu umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych usług,
Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży usług dla osób trzecich, Pośrednictwo w kontraktach
na świadczenie usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców usług,
Organizacja subskrypcji usług innych niż internetowe w aplikacji mobilnej, 38 Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców usług, Zapewnianie dostępu do baz danych nabywców i sprzedawców usług, Zapewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, Zapewnianie
dostępu do platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
usług, 42 Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego
oprogramowania, Projektowanie i opracowywanie oprogramowania
w dziedzinie aplikacji mobilnych, Usługi pomocy technicznej związane z oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami, Umożliwianie
tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego online, nie do pobrania, do użytku w aplikacji mobilnej.

(111) 352885
(220) 2017 08 02
(210) 474883
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) BOSOWSKI GRZEGORZ GB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fly.pl
(510), (511) 35 sprzedaż towarów z branży turystycznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: legitymacje rabatowe,
karty identyfikacyjne i rabatowe upoważniające do zniżek, bilety,
publikacje papierowe, książki, czasopisma, gazety, albumy, materiały drukowane, materiały do nauczania, papier, foldery, przewodniki,
mapy, informatory turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystyczny i sportowy, tektura i wyroby z tych materiałów, druki firmowe,
opakowania reklamowe z papieru i innych tworzyw, wydawnictwa,
papeterie, druki eksploatacyjne w tym programy imprez, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, filmy, reportaże, filmy zarejestrowane
na taśmie filmowej, taśmie wideo, taśmie magnetycznej, dyskach
optycznych lub innych nośnikach, magnetyczne i optyczne nośniki
danych z nagraniami dźwięku i/lub obrazu, publikacje elektroniczne,
płyty (dyski) z nagraniami, i ofert usług z branży turystycznej, hotelarskiej, rozrywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapoznawać się
i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hurtowni, w sklepie, z katalogu różnych artykułów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, za pośrednictwem systemu telezakupów, używając środków
telekomunikacji, organizacja targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu,
wyszukiwanie, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie reklamy i promocji, w tym:
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, informacja o powyższych usługach, 39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc
w hotelach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi podmiotami
przy organizowaniu wyjazdów turystycznych z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, organizowanie wczasów rekreacyjnych i wypoczynkowych z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja imprez turystycznych, podróży,
wycieczek, w tym organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej
turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja
pobytów biznesowych, w kraju i za granicą z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja miejsc w środkach
transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, czarterowanie, transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru
pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi
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bagażowe, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, prowadzenie informacji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie turystyczne związane
z informacją dotyczącą podroży, informacją o taryfach, rozkładach
jazdy i sposobach transportu, rezerwacja miejsc podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja biletów lotniczych, kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach
komunikacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania,
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży, wynajem
samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, promów, pakowanie
towarów, dostawa i transport paczek, transport bagażu, pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych, przewoźników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz
organizacja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja o powyższych
usługach, 43 agencje zakwaterowania, usługi związane z rezerwacją
pokoi w hotelach i pensjonatach przez biura podróży, świadczenie
usług hotelarskich, organizowanie i zapewnianie zakwaterowania,
w tym rezerwacja hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyjnych, domów wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy,
udostępnianie miejsc na campingu, usługi gastronomiczne wraz
z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu, usługi
kelnerskie oraz room-service, obsługą gastronomiczną z własnym
transportem, wynajmowaniem sal, wypożyczaniem stołów, krzeseł,
zastawy i bielizny stołowej, informacja o powyższych usługach.

(111) 352886
(220) 2017 08 03
(210) 474982
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) BOSOWSKI GRZEGORZ GB, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) fly
(510), (511) 35 sprzedaż towarów z branży turystycznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: legitymacje rabatowe,
karty identyfikacyjne i rabatowe upoważniające do zniżek, bilety,
publikacje papierowe, książki, czasopisma, gazety, albumy, materiały drukowane, materiały do nauczania, papier, foldery, przewodniki,
mapy, informatory turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystyczny
i sportowy, tektura i wyroby z tych materiałów, druki firmowe, opakowania reklamowe z papieru i innych tworzyw, wydawnictwa, papeterie, druki eksploatacyjne, w tym programy imprez, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, filmy, reportaże, filmy zarejestrowane
na taśmie filmowej, taśmie wideo, taśmie magnetycznej, dyskach
optycznych lub innych nośnikach, magnetyczne i optyczne nośniki
danych z nagraniami dźwięku i/lub obrazu, publikacje elektroniczne,
płyty (dyski) z nagraniami, i ofert usług z branży turystycznej, hotelarskiej, rozrywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapoznawać się
i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hurtowni, w sklepie, z katalogu różnych artykułów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, za pośrednictwem systemu telezakupów, używając środków
telekomunikacji, organizacja targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu,
wyszukiwanie, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie reklamy i promocji, w tym:
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, informacja o powyższych usługach, 39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc
w hotelach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi podmiotami
przy organizowaniu wyjazdów turystycznych z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, organizowanie wczasów rekreacyjnych i wypoczynkowych z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja imprez turystycznych, podróży,
wycieczek, w tym organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej
turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja
pobytów biznesowych, w kraju i za granicą z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja miejsc w środkach
transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komu-
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nikacji i podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, czarterowanie, transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru
pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi
bagażowe, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, prowadzenie informacji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie turystyczne związane
z informacją dotyczącą podroży, informacją o taryfach, rozkładach
jazdy i sposobach transportu, rezerwacja miejsc podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja biletów lotniczych, kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach
komunikacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania,
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży, wynajem
samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, promów, pakowanie
towarów, dostawa i transport paczek, transport bagażu, pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych, przewoźników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz
organizacja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja o powyższych
usługach, 43 agencje zakwaterowania, usługi związane z rezerwacją
pokoi w hotelach i pensjonatach przez biura podróży, świadczenie
usług hotelarskich, organizowanie i zapewnianie zakwaterowania,
w tym rezerwacja hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyjnych, domów wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy,
udostępnianie miejsc na campingu, usługi gastronomiczne wraz
z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu, usługi
kelnerskie oraz room-service, obsługą gastronomiczną z własnym
transportem, wynajmowaniem sal, wypożyczaniem stołów, krzeseł,
zastawy i bielizny stołowej, informacja o powyższych usługach.

(111) 352887
(220) 2018 02 21
(210) 482641
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 11
(732) MEDTRONIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Warsaw Education Center by Medtronic Poland
(510), (511) 9 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki,
plakaty, kalendarze, w tym na elektronicznych nośnikach informacji dotyczące medycyny, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone również drogą on-line i przez Internet, 35 kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, udzielanie statystycznych informacji
o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych,
41 medyczne usługi edukacyjne, usługi informacji o edukacji, usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące medycyny, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, organizowanie kursów, praktyk, sympozjów, wykładów, konferencji i zjazdów w celach edukacyjnych
i szkoleniowych w zakresie medycyny, ochrony zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej, usługi w zakresie tworzenia standardów edukacyjnych
w zakresie medycyny, ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
wszystkie wyżej wymienione usługi świadczone również drogą on-line i przez Internet, 42 usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, laboratoria medyczne, medyczne badania naukowe, badania biologiczne,
badania kliniczne i badania medyczne, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, badania naukowe do celów
medycznych w zakresie chorób nowotworowych, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, udzielanie informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, udzielanie informacji na temat
badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, 44 usługi informacji medycznej, udzielanie informacji medycznej, wypożyczanie sprzętu medycznego, udostępnianie
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych
leczeniu medycznemu, wydawanie raportów medycznych.
(111) 352888
(220) 2019 04 27
(151) 2022 03 16
(441) 2021 11 29
(732) MEDBEST CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Magdalenka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDBEST

(210) 499213
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(510), (511) 24 bielizna pościelowa, bielizna pościelowa dla niemowląt i dzieci, kołderki do przykrywania nóg, kapy i przykrycia na łóżka [narzuty], pokrycie na materace, pokrycie na materace dla dzieci,
pokrowce i poszewki na poduszki, pokrowce i poszewki na poduszki
dla dzieci, prześcieradła, prześcieradła dla dzieci i niemowląt, śpiwory [poszwy zastępujące prześcieradła], śpiwory dla niemowląt,
śpiwory dla dzieci, wsypa [bielizna pościelowa], wsypy [pokrowce
na materace], odzież okołoporodowa, odzież połogowa, 25 odzież,
odzież i nakrycia głowy dla dzieci, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna dla dzieci, bluzki, kombinezony dla niemowląt i dzieci
[odzież], koszule, osłony przed słońcem (daszki), piżamy, piżamy dla
dzieci, skarpetki, spodnie, spódnice, pieluszki dla dzieci z materiałów tekstylnych, szlafroki, śliniaki niepapierowe, T-shirty, wyprawka
dziecięca [ubrania], 44 usługi medyczne, fizjoterapia, fizykoterapia,
hospicja, kliniki medyczne, masaż, medyczna opieka pielęgniarska,
opieka zdrowotna, usługi optyczne, niehospitalizacyjne placówki
opieki medycznej, placówki rekonwalescencji [w warunkach domowych], placówki rekonwalescencji [z opieką medyczną w warunkach
domowych], pomoc medyczna, usługi sanatoryjne, szpitale, usługi
położnicze [akuszeria], usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sanitarnych.

(111) 352889
(220) 2020 03 23
(151) 2022 04 26
(441) 2020 05 18
(732) METALFACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bogucin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) metalfactor
(540)

(210) 511802

(591) żołty, grafitowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12,
26.03.04, 26.03.07, 26.03.23
(510), (511) 20 meble metalowe, stoły warsztatowe, wózki meblowe,
szafy na dokumenty, szafy BHP dla pracowników.
(111) 352890
(220) 2021 07 16
(210) 531670
(151) 2022 04 25
(441) 2022 01 03
(732) KUJAWSKI DAWID LAB. KROTOSZYN GYM, Krotoszyn (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) LOGinLAB.
(540)

(591) biały, niebieski, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi promocji w zakresie rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, imprez sportowych i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach
i płytach CD i DVD, Telefoniczne udzielanie informacji o imprezach
sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, rajdach, o organizowanych zawodach sportowych i imprezach o charakterze sportowym,
o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku, 41 Organizowanie
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, Organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, koncertów, widowisk
multimedialnych, Organizowanie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie loterii, konkursów, turniejów,
Organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie imprez i konkursów o charakterze sportowym, zawodów
sportowych, Informacja o imprezach sportowych, rozrywkowych,
rekreacyjnych, Usługi wydawnicze, publikowanie książek, przewodników turystycznych, Wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD,
Publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line..
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(111) 352891
(220) 2021 08 20
(210) 532959
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ŚLADAMI OJCA PIO
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny, czerwony,
beżowy, jasnoszary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.01.30
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Materiały drukowane, Świadectwa, Dyplomy, Broszury, Albumy ilustrowane, Czasopisma [periodyki], Miesięczniki, Kalendarze, Okólniki religijne, Książki z pieśniami
religijnymi, Fotografie, Afisze, Plakaty, Gazety, Albumy, Książki, Rysunki, koperty, Drukowane zaproszenia, Programy imprez, Przewodniki, Drukowany materiał promocyjny, Nadruki, Nalepki, 35 Reklama,
Promocja, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej i religijnej, Promowanie działalności na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, Usługi reklamowe
ukierunkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw chrześcijańskich, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Promowanie świadomości społecznej na temat znaczenia
modlitwy oraz wzmacnianie i mobilizowanie wiernych do wstawiennictwa w imieniu zubożałych, pokrzywdzonych i cierpiących oraz
ofiar klęsk żywiołowych, Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie osób fizycznych w celu realizacji projektów na rzecz zubożałych, pokrzywdzonych i cierpiących oraz ofiar klęsk żywiołowych,
Dostarczanie informacji dotyczących świadomości społecznej na temat znaczenia modlitwy, Usługi w zakresie publikowania tekstów
reklamowych, Kampanie marketingowe w zakresie ochrony wartości chrześcijańskich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Rozpowszechnianie
materiałów reklamowych dotyczących działalności i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych środków przekazu,
Dystrybucja prospektów, ulotek, materiałów drukowanych, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Zarządzanie bazami danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach
danych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana
on-line, 36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie
finansowe, Zbiórki funduszy, Usługi organizowania zbiórki funduszy, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, Sponsorowanie finansowe podmiotów prawa,
w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji, Organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób trzecich, Informacja
dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 38 Dostarczanie
powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu,
Przesyłanie wiadomości internetowych, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Nadawanie programów za pośrednictwem
Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, Udostępnianie forów internetowych on-line, Udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic
ogłoszeń online, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny
internetowej, Usługi w zakresie transmisji audio, tekstu i wideo przez
sieci komputerowe, mianowicie ładowanie, zamieszczanie, wyświetlanie, znakowanie i elektroniczna transmisja danych, informacji,
audio i obrazów wideo, Udostępnianie forum on-line do nabycia
produktów lub wymiany opinii za pośrednictwem skomputeryzowanej sieci, Elektroniczna transmisja danych do wnoszenia płatności dla użytkowników sieci komputerowych i komunikacyjnych, 39
Organizowanie podróży, Organizowanie wycieczek, Organizowanie
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pielgrzymek, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Usługi organizacji podróży o charakterze religijnym, Usługi
w zakresie organizacji zwiedzania miejsc kultu religijnego, Usługi
organizowania wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym,
Informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 41
Organizowanie kongresów, zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, Organizowanie
zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów, Usługi organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych, Edukacja, Edukacja religijna,
Szkolenia dotyczące zagadnień religijnych, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Publikowanie, Publikowanie tekstów, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikowanie dokumentów,
Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
Publikowanie elektroniczne, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikowanie materiałów
multimedialnych online, Usługi w zakresie publikacji biuletynów,
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi wydawnicze,
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, Wydawanie biuletynów,
katalogów, prospektów, Usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 45 Usługi religijne,
Udostępnianie informacji o religii, Organizowanie zgromadzeń religijnych, Organizowanie ceremonii religijnych, Doradztwo duchowe,
Usługi duchowe, Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą
aplikacji mobilnych do pobrania, Informacja dotycząca ww. usług,
w tym prezentowana on-line.

(111) 352892
(220) 2021 08 20
(210) 532958
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
IM. KS. PIOTRA SKARGI, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PODOPIECZNI OJCA PIO
(540)

(591) brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny, żółty,
beżowy, jasnoszary, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 09.03.01, 02.01.30
(510), (511) 16 Publikacje drukowane, Materiały drukowane, Świadectwa, Dyplomy, Broszury, Albumy ilustrowane, Czasopisma [periodyki], Miesięczniki, Kalendarze, Okólniki religijne, Książki z pieśniami
religijnymi, Fotografie, Afisze, Plakaty, Gazety, Albumy, Książki, Rysunki, koperty, Drukowane zaproszenia, Programy imprez, Przewodniki, Drukowany materiał promocyjny, Nadruki, Nalepki, 35 Reklama,
Promocja, Usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej i religijnej, Promowanie działalności na rzecz rozwoju i propagowania kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, Usługi reklamowe
ukierunkowane na promowanie działań w zakresie inicjatyw chrześcijańskich, Promocja online sieci komputerowych i stron internetowych, Promowanie świadomości społecznej na temat znaczenia
modlitwy oraz wzmacnianie i mobilizowanie wiernych do wstawiennictwa w imieniu zubożałych, pokrzywdzonych i cierpiących oraz
ofiar klęsk żywiołowych, Usługi charytatywne, mianowicie organizowanie osób fizycznych w celu realizacji projektów na rzecz zubożałych, pokrzywdzonych i cierpiących oraz ofiar klęsk żywiołowych,
Dostarczanie informacji dotyczących świadomości społecznej na temat znaczenia modlitwy, Usługi w zakresie publikowania tekstów
reklamowych, Kampanie marketingowe w zakresie ochrony wartości chrześcijańskich, Promowanie wydarzeń specjalnych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Rozpowszechnianie
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materiałów reklamowych dotyczących działalności i kultury chrześcijańskiej za pośrednictwem współczesnych środków przekazu,
Dystrybucja prospektów, ulotek, materiałów drukowanych, Dystrybucja materiałów promocyjnych, Zarządzanie bazami danych, Gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach
danych, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Informacja dotycząca ww. Usług, w tym prezentowana
on-line, 36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, Sponsorowanie
finansowe, Zbiórki funduszy, Usługi organizowania zbiórki funduszy, Organizowanie wydarzeń mających na celu zbieranie funduszy
na cele charytatywne, Sponsorowanie finansowe podmiotów prawa,
w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji, Organizowanie pomocy finansowej na rzecz osób trzecich, Informacja
dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 38 Dostarczanie
powiadomień pocztą elektroniczną za pośrednictwem Internetu,
Przesyłanie wiadomości internetowych, Transmisja treści multimedialnych przez Internet, Nadawanie programów za pośrednictwem
Internetu, Emisja filmów za pośrednictwem Internetu, Zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, Udostępnianie forów internetowych on-line, Udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic
ogłoszeń online, Przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny
internetowej, Usługi w zakresie transmisji audio, tekstu i wideo przez
sieci komputerowe, mianowicie ładowanie, zamieszczanie, wyświetlanie, znakowanie i elektroniczna transmisja danych, informacji,
audio i obrazów wideo, Udostępnianie forum on-line do nabycia
produktów lub wymiany opinii za pośrednictwem skomputeryzowanej sieci, Elektroniczna transmisja danych do wnoszenia płatności dla użytkowników sieci komputerowych i komunikacyjnych, 39
Organizowanie podróży, Organizowanie wycieczek, Organizowanie
pielgrzymek, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem, Usługi organizacji podróży o charakterze religijnym, Usługi
w zakresie organizacji zwiedzania miejsc kultu religijnego, Usługi
organizowania wyjazdów turystycznych o charakterze religijnym,
Informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 41
Organizowanie kongresów, zjazdów, seminariów, sympozjów, konferencji, wykładów, wystaw, spotkań dyskusyjnych, Organizowanie
zgromadzeń, marszów, manifestacji i pochodów, Usługi organizowania koncertów oraz imprez kulturalnych, Edukacja, Edukacja religijna,
Szkolenia dotyczące zagadnień religijnych, Usługi edukacyjne w zakresie rozwoju duchowego, Publikowanie, Publikowanie tekstów, Publikacja broszur, Publikacja czasopism, Publikowanie dokumentów,
Publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
Publikowanie elektroniczne, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, nie do pobrania, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikowanie materiałów
multimedialnych online, Usługi w zakresie publikacji biuletynów,
Publikowanie tekstów innych niż reklamowe, Usługi wydawnicze,
w tym elektroniczne usługi wydawnicze, Wydawanie biuletynów,
katalogów, prospektów, Usługi wydawania publikacji periodycznych
i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, Informacja dotycząca ww. usług, w tym prezentowana on-line, 45 Usługi religijne,
Udostępnianie informacji o religii, Organizowanie zgromadzeń religijnych, Organizowanie ceremonii religijnych, Doradztwo duchowe,
Usługi duchowe, Doradztwo dotyczące kierunku duchowego rozwoju, Usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych online za pomocą
aplikacji mobilnych do pobrania, Informacja dotycząca ww. usług,
w tym prezentowana on-line.

(111) 352893
(220) 2021 08 23
(210) 533081
(151) 2022 02 02
(441) 2021 10 18
(732) GRUPA LIMITLESS ROGOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CLEANEO
(540)

(591) zielony, czarny
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 21 Wiadra z wyżymaczkami do mopów, Końcówki
do mopów, Mopy, Ścierki, Materiały do polerowania [ściereczki],
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Gąbki, Gąbki czyszczące, Szczotki, Szczotki do sprzątania, Miotły,
Rękawice do użytku domowego, Rękawice do prac domowych
z tworzyw sztucznych, Sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia,
Ściągaczki do oczyszczania naczyń, Urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania, do celów domowych, 35 Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z środkami czyszczącymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami chemicznymi
do czyszczenia do użytku domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z sprzętem i artykułami do sprzątania i czyszczenia,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z mopami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wiadrami do mopów, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ścierkami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z gąbkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z gumowymi rękawiczkami do gospodarstwa
domowego, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szczotkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z środkami czyszczącymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami chemicznymi
do czyszczenia do użytku domowego, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z sprzętem i artykułami do sprzątania i czyszczenia,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia i odświeżania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z mopami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wiadrami do mopów, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ścierkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gąbkami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z gumowymi rękawiczkami do gospodarstwa domowego, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z szczotkami.

(111) 352894
(220) 2021 08 26
(210) 533196
(151) 2022 02 24
(441) 2021 11 08
(732) EKOPLON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabki Duże (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NITRO SPEED 39
(540)

(591) zielony, żółty, niebieski, jasnoszary, biały
(531) 05.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 Nawozy, Płynne nawozy, Nawozy złożone, Nawozy naturalne, Nawozy mineralne, Nawozy mieszane, Nawozy biologiczne,
Nawozy do roślin, Nawozy dla rolnictwa, Nawozy użyźniające glebę,
Preparaty do nawożenia, Biostymulatory roślin, nawozy dla rolnictwa, Środki chemiczne dla rolnictwa, Podłoża hodowlane, nawozy
i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki regulujące wzrost roślin do użytku rolniczego, Substraty
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Środki chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Nawozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
Substancje odżywcze [nawozy] w płynnej formie do użytku w rolnictwie, Mieszanki substancji chemicznych i materiałów naturalnych
do wykorzystania jako nawozy rolnicze, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom.
(111) 352895
(220) 2021 09 30
(210) 534715
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) PEŁCZYŃSKA MAŁGORZATA ZIELONA FABRYKA,
Gniezno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zielona fabryka
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(540)

(591) zielony
(531) 05.03.14, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.03
(510), (511) 20 Biblioteczki [regały na książki], Budy dla zwierząt
domowych, Dekoracje wiszące [ozdoby], Domki dla ptaków, Dzieła
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, Kanapo-tapczany, Kanapy, Karnisze do zasłon, Komody, Kredensy, Krzesła, Ławy
[meble], Łóżka, Manekiny na ubrania, Materace, Meble, Meble ogrodowe, Nadmuchiwane meble, Obiekty nadmuchiwane powietrzem
do reklamy, Poduszki, Popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw
sztucznych, Posążki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
Posłania dla zwierząt domowych, Postumenty pod doniczki na kwiaty, Półki biblioteczne, Pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych,
Ramy do obrazów, Stojaki do wieszania ubrań, Stojaki na czasopisma,
Stojaki na parasole, Stojaki, półki, Stoły, Szafki zamykane, Szafy wnękowe, Sznury do podwiązywania zasłon, Taborety, Toaletki, Uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, Wewnętrzne papierowe
żaluzje okienne, Wieszaki i haczyki na ubrania, Wolnostojące przepierzenia [meble], Wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych
do mebli, Wyroby wikliniarskie, 21 Doniczki na kwiaty, Doniczki
okienne, Figurki z porcelany, ceramiki, gliny, terakoty lub szkła, Konewki, Koryta, Naczynia ceramiczne, Podpórki, uchwyty do kwiatów
i roślin, Pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, Serwisy
[zastawy stołowe], Wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, 26 Kwiaty sztuczne, Sztuczne owoce, Sztuczne rośliny inne niż
choinki, Sztuczne wieńce bożonarodzeniowe, Wieńce z kwiatów
sztucznych, 39 Dostarczanie kwiatów, Dostarczanie paczek, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostawa towarów, Pakowanie prezentów, Pakowanie towarów, Transport, Transport mebli, Usługi rozładunku towarów.
(111) 352896
(220) 2021 10 14
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) GRONOSTAJ MARLENA, Rokietnica (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PI PLAN IDEALNY WEDDING PLANNERS
(540)

(210) 535240

(591) beżowy, zielony
(531) 26.02.18, 27.05.01, 27.05.23, 25.01.01, 29.01.12
(510), (511) 41 Administrowanie [organizacja] usługami rozrywkowymi, Organizacja i prowadzenie balów, Organizacja i przeprowadzanie
imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności
rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja
przyjęć, Organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, Organizacja
webinariów, Organizowanie balów, Organizowanie festiwali, Organizowanie festiwali do celów rozrywkowych, Organizowanie gal,
Organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, Organizowanie imprez muzycznych, Organizowanie
imprez rekreacyjnych, Organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie imprez tanecznych, Organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, Organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, Organizowanie imprez w celach
kulturalnych, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, Organizowanie rozrywki podczas uroczy-
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stości weselnych, Organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej,
Organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, Organizowanie spotkań z dziedziny rozrywki, Organizowanie widowisk
[impresariat], Organizowanie widowisk scenicznych, Organizowanie
widowisk w celach rozrywkowych, Planowanie i przeprowadzanie
imprez [rozrywka], Planowanie przyjęć, Planowanie przyjęć [rozrywka], Planowanie specjalnych imprez, Planowanie sztuk teatralnych
lub spektakli muzycznych, Planowanie widowisk, Prowadzenie imprez kulturalnych, Prowadzenie imprez rozrywkowych, Przygotowywanie tekstów do publikacji, Rozrywka z udziałem muzyki, Usługi
agencyjne w zakresie rozrywki, Usługi informacji o rozrywce, Usługi
konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet,
Usługi planowania przyjęć, Usługi prowadzących uroczystości w zakresie przyjęć i imprez specjalnych, Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe świadczone dla dzieci, Usługi w zakresie firmowych imprez
dla klientów lub pracowników (rozrywka), Usługi w zakresie organizacji rozrywki, 45 Organizowanie świeckich cywilnych ceremonii
ślubnych, Prowadzenie listy prezentów ślubnych do wyboru przez
osoby trzecie, Prowadzenie ceremonii ślubów cywilnych, Planowanie i organizowanie ceremonii ślubnych, Wypożyczanie biżuterii
ślubnej.

(111) 352897
(220) 2021 10 15
(210) 535286
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1985 GZELLA WĘDLINY Z BORÓW FLACZKI Borowiackie
DANIE GOTOWE 5 MIN
(540)

(111) 352899
(220) 2004 09 27 K
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) URETEK WORLDWIDE OY, Pirkkala (FI)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) URETEK DEEP INJECTIONS
(540)

Nr 29/2022
(210) 535384

(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.06,
26.04.04, 26.13.25
(510), (511) 37 Budownictwo, Naprawy i prace instalacyjne dotyczące fundamentów oraz konstrukcji betonowych i stalowych.
(111) 352900
(220) 2021 10 19
(210) 535385
(151) 2022 04 08
(441) 2021 12 20
(732) BROWAR RYBNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLADA PSZENICA
(540)

(591) biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 Butelki do picia, Dopasowane wkładki do wiaderek
do lodu, Kieliszki, Kubki papierowe, Kubki plastikowe, Kubki porcelanowe, Kufle, Kufle do piwa o pojemności pinta, Kufle na piwo, Kufle
wykonane z cyny, Kufle porcelanowe, Naczynia szklane do napojów,
Nalewaki do butelek, Neoprenowe pokrowce na butelki, z suwakiem,
Nieelektryczne otwieracze do butelek, Otwieracze do butelek (elektryczne i nieelektryczne), Otwieracze do butelek [ręczne], Podstawki
pod butelki [stojaki], Szklanki bez uchwytów, Szklanki do picia piwa
typu pilzner, Szklanki do piwa, Urządzenia do schładzania butelek,
32 Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Czarne piwo [piwo ze słodu
palonego], Drinki na bazie piwa, Indyjskie piwa jasne ale (IPA), Kwas
chlebowy [napoje bezalkoholowe], Mineralizowane piwa, Napoje
bezalkoholowe o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwa o małej zawartości alkoholu, Piwa smakowe, Piwo, Piwo bezalkoholowe, Piwo
jasne typu ale, Piwo pełne jasne, Piwo lager, Piwo pszeniczne, Piwo
rzemieślnicze, Piwo słodowe, Piwo i produkty piwowarskie, Piwo Hefeweizen, Piwo AIPA, Barley Wine [piwo], Piwo typu saison, Piwo Pils,
Piwo o smaku kawy, Piwo typu koźlak, Porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout
[rodzaj mocnego, ciemnego piwa], Woda gazowana, Woda niegazowana, Woda mineralna, Woda źródlana, Wody smakowe.

(591) szary, biały, czarny, zielony, czerwony, pomarańczowy
(531) 05.01.01, 05.01.07, 05.01.10, 05.09.06, 05.03.11, 05.07.01,
11.03.18, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, dania gotowe na bazie mięsa.

(111) 352901
(220) 2021 11 23
(210) 536906
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) AVALON-BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) fundacja avalon
(540)

(111) 352898
(220) 2004 09 27 K
(210) 535380
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) URETEK WORLDWIDE OY, Pirkkala (FI)
(540) (znak słowny)
(540) URETEK
(510), (511) 37 Budownictwo, naprawy i prace instalacyjne dotyczące
fundamentów oraz konstrukcji betonowych i stalowych.

(591) szary, pomarańczowy, biały
(531) 03.07.10, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
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(510), (511) 35 Prowadzenie kampanii medialnych i marketingowych, Pomoc i doradztwo w zakresie prowadzenia organizacji
społecznych, non-profit lub NGO, Zarządzanie biznesowe drużynami, klubami, towarzystwami lub organizacjami sportowymi,
Zarządzanie biznesowe rozgrywkami sportowymi w formie ligi,
w szczególności w sportach motorowych, 36 Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych, Udzielanie pomocy
rzeczowej oraz finansowej w procesie leczenia i rehabilitacji osób
po urazie kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie,
przewlekle chorych, Wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania osób po urazie kręgosłupa i ich rodzin, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych i ich rodzin, Udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu ruchomości i nieruchomości
ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa, osób
z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych, Udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie
kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle
chorych, Udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów leczniczych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych w kraju i za granicą, Udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów
leczniczych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych
w kraju i za granicą osób po urazie kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych-wraz z opiekunami,
Organizowanie i udzielanie pomocy w finansowaniu uprawiania sportu, zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów sportowych
i treningowych w kraju i zagranicą osób z niepełnosprawnością
i poważnie, przewlekle chorych-wraz z ich rodzinami i opiekunami, Finansowanie organizacji społecznych, non-profit lub NGO,
które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, Finansowanie organizacji społecznych, non-profit lub NGO które działają na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności
społecznej, Finansowanie organizacji społecznych, non-profit lub
NGO, które działają na rzecz realizacji Celów Pożytku Publicznego,
Finansowanie zawodów, rozgrywek, imprez i wydarzeń sportowych, w szczególności z udziałem zawodników z niepełnosprawnościami, Finansowanie działalności drużyn, klubów, towarzystw
i organizacji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami,
Udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej zawodnikom z niepełnosprawnościami w szczególności zawodnikom sportów motorowych, 39 Organizowanie wyjazdów leczniczych, rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych w kraju i za granicą, 41
Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć fizjoterapeutycznych, Prowadzenie treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla
społeczeństwa zakresie sportów osób z niepełnosprawnościami
oraz możliwości uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, Tworzenie i publikowanie edukacyjnych i informacyjnych materiałów multimedialnych (foto, tekst, film, grafika), Prowadzenie szkoleń, prezentacji, webinariów edukacyjnych,
Tworzenie i publikowanie wywiadów, wypowiedzi specjalistów,
organizowanie spotkań online, Prowadzenie wirtualnej mapy
dostępności zawierającej lokalizację gabinetów lekarzy-specjalistów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, spotkań w dowolnej formule w tematyce seksualności
i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową, Organizowanie i prowadzenie drużyn, klubów, towarzystw i organizacji
sportowych, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami,
Organizowanie i przeprowadzanie zawodów, imprez i wydarzeń
sportowych, w szczególności w sportach motorowych, Organizowanie i przeprowadzanie rozgrywek sportowych w formie ligi,
w szczególności w sportach motorowych, 42 Prowadzenie serwisu internetowego i profili w mediach społecznościowych dotyczących seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami,
44 Organizowanie opieki całodobowej.

(111) 352902
(220) 2021 11 23
(210) 536909
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) AVALON-BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avalon EXTREME
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(540)

(591) zielona, szary, biały
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Prowadzenie kampanii medialnych i marketingowych,
Pomoc i doradztwo w zakresie prowadzenia organizacji społecznych, non-profit lub NGO, Zarządzanie biznesowe drużynami, klubami, towarzystwami lub organizacjami sportowymi, Zarządzanie
biznesowe rozgrywkami sportowymi w formie ligi, w szczególności
w sportach motorowych, 36 Finansowanie zawodów, rozgrywek,
imprez i wydarzeń sportowych, w szczególności z udziałem zawodników z niepełnosprawnościami, Finansowanie działalności drużyn,
klubów, towarzystw i organizacji sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, Udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej
zawodnikom z niepełnosprawnościami, w szczególności zawodnikom sportów motorowych, 41 Prowadzenie drużyn sportowych dla
osób z niepełnosprawnościami, Prowadzenie treningów sportowych
dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, Prowadzenie zajęć
edukacyjnych dla społeczeństwa zakresie sportów osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, Prowadzenie szkoleń, prezentacji,
webinariów edukacyjnych, Tworzenie i publikowanie edukacyjnych
i informacyjnych materiałów multimedialnych (foto, tekst, film, grafika), Tworzenie i publikowanie wywiadów, wypowiedzi specjalistów,
organizowanie spotkań online, Organizowanie i prowadzenie drużyn, klubów, towarzystw i organizacji sportowych, w szczególności
dla osób z niepełnosprawnościami: organizowanie i przeprowadzanie zawodów, imprez i wydarzeń sportowych, w szczególności
w sportach motorowych, Organizowanie i przeprowadzanie rozgrywek sportowych w formie ligi, w szczególności w sportach motorowych, 42 Prowadzenie serwisu internetowego i profili w mediach
społecznościowych dotyczących sportów ekstremalnych osób z niepełnosprawnościami.
(111) 352903
(220) 2021 11 23
(210) 536910
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) AVALON-BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avalon sekson
(540)

(591) biały, szary, czerwony
(531) 03.07.10, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 Prowadzenie kampanii medialnych i marketingowych,
41 Prowadzenie działań edukacyjnych poświęconych seksualności
i rodzicielstwu osób z niepełnosprawnościami, Tworzenie i publikowanie edukacyjnych i informacyjnych materiałów multimedialnych
(foto, tekst, film, grafika), Prowadzenie szkoleń, prezentacji, webinariów edukacyjnych, Tworzenie i publikowanie wywiadów, wypowiedzi specjalistów, organizowanie spotkań online, 42 Prowadzenie
serwisu internetowego i profili w mediach społecznościowych dotyczących seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnościami,
Prowadzenie wirtualnej mapy dostępności zawierającej lokalizację
gabinetów lekarzy-specjalistów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
(111) 352904
(151) 2022 04 06

(220) 2021 11 23
(441) 2021 12 20

(210) 536915
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(732) AVALON-BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) avalon active
(540)

(591) szary, czerwony, biały
(531) 03.07.10, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 41 Prowadzenie szkoleń, prezentacji, webinariów edukacyjnych, Tworzenie i publikowanie edukacyjnych i informacyjnych
materiałów multimedialnych (foto, tekst, film, grafika), Tworzenie
i publikowanie wywiadów, wypowiedzi specjalistów, organizowanie
spotkań online, 44 Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć
fizjoterapeutycznych, Prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.
(111) 352905
(220) 2021 11 23
(210) 536816
(151) 2022 04 15
(441) 2021 12 27
(732) KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Krynica Zdrój (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA MISIA POLARNEGO
(540)
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Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Usługi trenerów osobistych,
Zajęcia sportowe i rekreacyjne, Zajęcia gimnastyczne, Usługi treningowe siłowe i poprawiające kondycję, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie edukacji sportowej, Doradztwo w zakresie
treningu fizycznego, Dostarczanie informacji na temat aktywności
sportowych, Fitness kluby, Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Organizowanie turniejów, Usługi w zakresie edukacji dietetycznej, 44 Masaż sportowy, Doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, Usługi fizjoterapii, Masaż.

(111) 352907
(220) 2021 11 04
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) 1M TRACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 1M TRACK RUNNING TECHNOLOGY
(540)

(210) 536075

(591) czerwony, czarny, pomarańczowy, niebieski
(531) 29.01.14, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 9 Sportowe symulatory treningowe, Moduły sterująco-kontrolne [elektryczne], Mobilne aplikacje, 28 Artykuły gimnastyczne i sportowe, Sprzęt sportowy, Bieżnie stacjonarne do użytku w ćwiczeniach sportowych.
(111) 352908
(220) 2021 11 07
(210) 536147
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) KOWALCZYK JAROSŁAW USŁUGI BUDOWLANE, Gaboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STARO SĄDECKIE PIWO Z HISTORIĄ, KTÓRE WARTO POZNAĆ JK
(540)

(591) biały, granatowy, czerwony, niebieski
(531) 01.15.17, 03.01.14, 21.03.25, 27.05.01, 27.05.05, 26.01.01,
26.01.15, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Edukacja,
rozrywka i sport, Wynajem sprzętu sportowego i obiektów sportowych, Nauka jazdy na nartach, Nauka jazdy na snowboardzie, Nauka
jazdy, Organizowanie obozów sportowych.
(111) 352906
(220) 2021 11 04
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) RESTERNY DOMINIK, Zduńska Wola (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RESKA team
(540)

(210) 536027

(591) czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.13, 29.01.13
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Koktajle białkowe, Dodatki dietetyczne, Dodatki witaminowe i mineralne, Kapsułki odchudzające, Napoje witaminizowane, 25 Odzież sportowa, 41

(591) jasnobrązowy, czarny, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 26.01.03, 07.01.08
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie.
(111) 352909
(220) 2021 11 08
(210) 536204
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) SZULGA JUSTYNA, Jerzmanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Ocieplacze Szulga
(510), (511) 25 Ocieplacze, Ocieplacze na kolana [odzież], Ocieplacze
na ręce [odzież], Ocieplacze na szyję, Ocieplacze szyi, Ocieplacze
na nogi [getry], Buty wsuwane, Buty zimowe, Buty wodoodporne,
Buty nieprzemakalne, Odzież ochronna zakładana na ubrania, Obuwie przeciwdeszczowe, Okrycia przeciwdeszczowe.
(111) 352910
(151) 2022 04 01

(220) 2021 11 08
(441) 2021 12 13

(210) 536189
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(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) szary, żółty, zielony, niebieski, czerwony, granatowy
(531) 03.07.16, 03.07.21, 03.07.22, 05.05.20, 05.05.21, 26.04.01,
26.04.15, 29.01.15
(510), (511) 35 Administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, Analiza danych biznesowych, Analiza danych i statystyk
dotyczących badań rynkowych, Analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, Analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza położenia, stanu firmy, Analiza rynku,
Analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, Analiza
trendów biznesowych, Analiza trendów marketingowych, Analiza
zarządzania w biznesie, Analiza zysków biznesowych, Analizy badań
rynkowych, Analizy biznesowe rynków, Analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, Analizy funkcjonowania firm, Analizy
gospodarcze, Analizy kosztów i korzyści, Analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, Audyt działalności
gospodarczej, Audyt przedsiębiorstw, Audyt finansowy, Badania
dotyczące działalności gospodarczej, Badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, Badania działalności gospodarczej
i badania rynkowe, Badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, Badania w zakresie biznesu, Badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, Badanie działalności gospodarczej
i rynku, Dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej,
Ekonomiczne prognozy, Ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, Interpretacja danych dotyczących badań rynku, Informacja
handlowa, Informacja o działalności gospodarczej, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Opracowywanie strategii i pomysłów
marketingowych, 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, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie
nimi, Rachunkowość, księgowość i audyt, Strategiczna analiza biznesowa, Zarządzanie działalnością gospodarczą, Zarządzanie procesami biznesowymi, Organizowanie i prowadzenie imprez, konkursów,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, Promocja sprzedaży, Reklama i marketing, 41 Edukacja,
Nauczanie i szkolenia, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzanie konferencji i seminariów, sympozjów, kongresów, zawodów,
koncertów, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, warsztatów, szkoleń, webinariów, wykładów, festiwali, imprez edukacyjnych,
imprez rekreacyjnych, imprez kulturalnych oraz zjazdów, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych
lub edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, Organizowanie pokazów oraz prezentacji w celach
rozrywkowych, kulturalnych edukacyjnych lub szkoleniowych, Publikacja broszur, czasopism, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, 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 tekstów w postaci nośników
elektronicznych, Publikacja treści redakcyjnych stron dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Publikacje multimedialne, Publikowanie, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, Publikowanie ma-
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teriałów drukowanych, Publikowanie materiałów multimedialnych
online, Publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych
nośnikach danych, Publikowanie tekstów, Seminaria, Skomputeryzowane szkolenia, Tworzenie [opracowywanie] podcastów, Udostępnianie publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych,
Udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane.

(111) 352911
(220) 2021 11 03
(210) 536021
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) DELCASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Delcaso
(510), (511) 35 Administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami lojalnościowymi i motywacyjnymi, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub
zachęty, Doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych dla klientów, Organizowanie aukcji internetowych, Organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej i programami lojalnościowymi, Organizowanie
konsumenckich programów lojalnościowych i zarządzanie nimi,
Organizowanie programów lojalnościowych do celów handlowych,
promocyjnych lub reklamowych, Organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, Promowanie
sprzedaży za pośrednictwem programów lojalnościowych dla klientów, Promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, Promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, Skomputeryzowane zamówienia towarów, Usługi administracyjne w zakresie kart
lojalnościowych, Usługi agencji importowo-eksportowych, Usługi
handlu detalicznego związane ze środkami zapachowymi, Usługi importowo-eksportowe, Usługi klubów klienta dla celów handlowych,
promocyjnych i/lub reklamowych, Usługi marketingowe, Usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub
reklamowych, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, Skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień
online, Usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, Usługi aukcyjne online, Usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie
artykułów bagażowych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie torebek, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z obuwiem, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami
do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do czyszczenia, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami zapachowymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej
artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży
wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, Usługi w zakresie sklepów
detalicznych w branży odzieżowej, Usługi w zakresie wysyłkowej
sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Zapewnianie plat-
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formy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi wykorzystującymi znaczki handlowe, Zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi, Zarządzanie programami lojalnościowymi, Usługi sprzedaży detalicznej związane z materiałami
piśmiennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami
głowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z kawą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
ogrodniczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami
toaletowymi, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych
zegarków, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do podgrzewania, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami sportowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z nożami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami kuchennymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kawą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży.

(111) 352912
(220) 2021 11 04
(210) 536028
(151) 2022 03 23
(441) 2021 11 29
(732) DEMBICKA-MĄCZKA DIANA GABINET STOMATOLOGICZNY
ARTYSTYCZNE STUDIO UŚMIECHU LEK.STOM.DIANA DEMBICKAMĄCZKA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ARTYSTYCZNE STUDIO UŚMIECHU by DIANA DEMBICKAMĄCZKA
(540)

(591) złoty
(531) 02.01.01, 02.01.23, 02.03.01, 02.03.23, 27.05.09, 27.05.10,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.02, 26.01.14
(510), (511) 35 Reklama, Reklama radiowa, Reklama telewizyjna,
Reklama w prasie, Reklama na stronach internetowych, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów
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drukowanych], Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych, Organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
reklamowych, Usługi marketingowe w dziedzinie stomatologii, 41
Usługi edukacyjne w zakresie zdrowia, Usługi edukacyjne z zakresu
medycyny, Szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, Prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych,
Szkolenia w dziedzinie stomatologii, Kursy szkoleniowe związane
z medycyną, Nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, 44 Pomoc
stomatologiczna, Usługi medyczne, Badania medyczne, Badania
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, Dostarczanie informacji dotyczących zdrowia, Usługi oceny zdrowia, Usługi obrazowania medycznego, Konsultacje medyczne, Usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, Usługi dentystyczne, Stomatologia kosmetyczna, Stomatologia z sedacją, Usługi ortodontyczne,
Usługi kliniki dentystycznej, Konsultacje dentystyczne, Udzielanie
informacji na temat stomatologii, Chirurgia plastyczna, Usługi w zakresie medycyny regeneracyjnej, Chirurgia kosmetyczna, Doradztwo
związane ze stomatologią.

(111) 352913
(220) 2021 11 07
(210) 536150
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) REVISIT HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOME REVYOU SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Chill Inn
(540)

(591) granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, Zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy
domów jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/lub hurtowni lub
przez Internet oraz wykorzystując zamówienie korespondencyjne
lub używając środków telekomunikacji, Usługi w zakresie prezentacji
towarów do sprzedaży w sklepach, Usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, Obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, Reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, Organizacja i przeprowadzanie aukcji nieruchomości, Prezentacja firm
oraz ich towarów i usług w internecie, Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Agencje eksportowe i importowe, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych,
Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
Doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na zasadach
franchisingu, Pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, Pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana
z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, Usługi
doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, 36 Agencje nieruchomości, Administrowanie nieruchomościami, Agencje pośrednictwa w handlu
nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Wynajem mieszkań, Doradztwo w sprawach finansowych, Inwestycje finansowe, Inwestycje
kapitałowe, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomością, Usługi
w zakresie: organizowania finansowania i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, Usługi finansowe,
Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Finansowanie nieruchomości, Timesharing nieruchomości, Wynajem nieruchomości,
Powiernictwo nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Usługi kredytowania nieruchomości, Usługi nabywania nieruchomości,
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Ubezpieczenie wyposażenia nieruchomości, Zarządzanie portfelem
nieruchomości, Inwestowanie w nieruchomości, Inwestycje majątkowe [nieruchomości], Ubezpieczenia majątkowe [nieruchomości],
Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Wyceny finansowe nieruchomości, Wycena nieruchomości [finansowa], Ocena nieruchomości [wycena], Usługi wyceny nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
Organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, Ubezpieczenie dla właścicieli nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące nieruchomości, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Wyceny
finansowe nieruchomości dzierżawionych, Dostarczanie informacji
dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Usługi finansowania
zakupu nieruchomości, Inwestowanie kapitału w nieruchomości,
Usługi ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, Organizowanie
dzierżawy [tylko nieruchomości], Wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Pożyczki pod zastaw nieruchomości, Zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Ocena
i wycena nieruchomości, Organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, Usługi konsultacyjne dotyczące nieruchomości, Wynajem nieruchomości i majątku, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami,
Usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie nieruchomości, Wycena finansowa [ubezpieczenia,
bankowość, nieruchomości], Doradztwo dotyczące inwestowania
w nieruchomości, Usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, Wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych,
Usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, Usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, Organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność,
Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi
agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, Usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących rynku nieruchomości, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, Nabywanie nieruchomości [dla
osób trzecich], Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie ubezpieczania nieruchomości, Planowanie
finansów w zakresie nieruchomości, Usługi inwestowania w nieruchomości komercyjne, Usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące rozbudowy nieruchomości, Doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące
własności nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące nieruchomości
korporacyjnych, Usługi w zakresie wyceny nieruchomości, Administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących wyceny nieruchomości, Usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, Usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Odbieranie długów z tytułu wynajmu nieruchomości, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
Zabezpieczanie środków finansowych na zakup nieruchomości,
Usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych,
Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, Usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, Usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Wycena finansowa majątku osobistego i nieruchomości,
Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizowanie
umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, Usługi wyceny nieruchomości w celach fiskalnych, Zapewnianie środków finansowych
na rozwój nieruchomości, Usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, Organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Finansowe zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości,
Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów
finansowych w nieruchomościach, Usługi zarządzania nieruchomościami w systemie timesharingu, Usługi w zakresie odstąpienia
od dzierżawy nieruchomości, Usługi finansowe dotyczące własności
nieruchomości i budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie
wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane
z obiektami rozrywkowymi, Usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, Usługi zarządzania
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nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi,
Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli
mieszkaniowych, Usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, Wybór i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Doradztwo związane z kredytami hipotecznymi
na nieruchomości mieszkaniowe, Wyceny finansowe nieruchomości
posiadanych z tytułu własności nieograniczonej, Usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, Usługi
agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi
w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie informacji o nieruchomościach,
dotyczących majątku i ziemi, Usługi zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi
agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków,
Usługi wykazów nieruchomości związanych z wynajmem domów
i mieszkań, Usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, Opracowywanie kosztorysów do celów
wyceny kosztów, Wynajem powierzchni biurowej, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy,
Wyceny i analizy finansowe, Pośrednictwo inwestycyjne, Pośrednictwo w sprawach inwestycji finansowych, Pośrednictwo w usługach
finansowych, Usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi wynajmu mieszkań, Wynajem budynków, Wynajem lokali na cele biurowe, Finansowe usługi doradcze i dotyczące
zarządzania, Doradztwo finansowe i usługi konsultingu finansowego, Usługi doradztwa finansowego na rzecz osób fizycznych, Usługi
doradztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, Usługi planowania finansowego związane z projektami budowlanymi, Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności na rzecz
osób trzecich, Pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, Usługi w zakresie
doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, 43
Wynajem wakacyjnych miejsc noclegowych, Udostępnianie miejsc
noclegowych w hotelach, Domy turystyczne, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, Usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego,
Tymczasowe zakwaterowanie, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Zakwaterowanie na pobyt czasowy, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Zapewnianie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki społecznej
[tymczasowe zakwaterowanie], Usługi hotelowe.

(111) 352914
(220) 2021 11 12
(210) 536365
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SKILL BILL
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące z dodatkiem soku.
(111) 352915
(220) 2021 11 16
(210) 536448
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) Dongguan Longwei electronic technology co., LTD., Tangxia
Town (CN)
(540) (znak słowny)
(540) LONGWEI
(510), (511) 9 Oscylografy, Urządzenia wysokiej częstotliwości, Urządzenia do nauczania, Dynamometry [siłomierze], Przyrządy pomiarowe, Częstotliwościomierze, Zasilacze impulsowe o wysokiej częstotliwości, Zasilacze napięcia stabilizowanego, Zasilacze niskiego
napięcia, Transformatory elektryczne.
(111) 352916
(151) 2022 03 30

(220) 2021 11 17
(441) 2021 12 13

(210) 536512
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(732) MOTOGO WOJCIECH ŻYŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Tenczynek (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Detailing Obsessed
(510), (511) 3 Kosmetyki samochodowe, Środki do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, Szampony samochodowe, Zapachy samochodowe,
Płyny do spryskiwaczy, 21 Akcesoria do czyszczenia i pielęgnacji samochodu, w tym w szczególności szczotki, gąbki, rękawice, pędzelki
do mycia samochodów, gąbki polerskie, wiadra do mycia, ściereczki
z mikrofibry, ręczniki z mikrofibry służące do mycia, aplikatory do wosków, ściągaczki wody, 25 Odzież, Obuwie, Nakrycia głowy, 35 Usługi
handlu detalicznego i hurtowego (w tym przez sieć Internet oraz inne
sieci komunikacji) związane z następującymi produktami: kosmetyki
samochodowe, środki do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, szampony samochodowe, zapachy samochodowe, płyny do spryskiwaczy,
akcesoria do czyszczenia i pielęgnacji samochodu, w tym w szczególności szczotki, gąbki, rękawice, pędzelki do mycia samochodów, gąbki
polerskie, wiadra do mycia, ściereczki z mikrofibry, ręczniki z mikrofibry służące do mycia, aplikatory do wosków, ściągaczki wody, odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 37 Usługi mycia, czyszczenia i konserwacji
pojazdów, Usługi zabezpieczania pojazdów przed korozją, Kosmetyka
samochodowa, Polerowanie pojazdów, Usługi prania i czyszczenia siedzeń, dywaników oraz tapicerek, Informowanie o usługach czyszczenia i kosmetyki pojazdów w internecie.
(111) 352917
(220) 2021 11 18
(210) 536592
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) JABŁOŃSKA-WAWRZYNIUK MAŁGORZATA, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(531) 26.02.01, 26.03.04, 26.03.07, 26.04.04, 26.07.25
(510), (511) 42 Projektowanie graficzne, Projektowanie i projektowanie graficzne do tworzenia stron WWW, Projektowanie grafiki i barw
firmowych dla potrzeb tożsamości firm.
(111) 352918
(220) 2021 11 18
(210) 536617
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) PODŁUCKI ROBERT, Suchocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) CSA
(510), (511) 9 Systemy alarmowe, Urządzenia elektroniczne do monitoringu.
(111) 352919
(220) 2021 11 19
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) UPL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UPL OpenAg Crop Service
(540)

(210) 536656

(591) czarny, pomarańczowy, czerwony, żółty
(531) 26.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 Regulatory wzrostu roślin, Podłoża hodowlane dla roślin, Nawozy, Nawozy do roślin, Biostymulatory roślin, Substancje
do regulacji wzrostu roślin, Substytuty gleby, Preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, Polepszacze do gleby, Preparaty poprawiające kondycję gleby, Środki do uzdatniania gleby do kontroli
wzrostu produktów rolnych, Środki do uzdatniania gleby do celów
rolniczych, Substancje do poprawy stanu gleby, Produkty chemicz-
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ne do podtrzymywania świeżości warzyw, Produkty chemiczne
do podtrzymywania świeżości owoców, Chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie, Chemiczne środki wspomagające
do użytku w rolnictwie, Dodatki chemiczne do fungicydów, Dodatki
chemiczne do gleby, Dodatki chemiczne do nawozów, Dodatki chemiczne do pestycydów, Podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Preparaty
chemiczne do użyźniania gleby, Środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
przeciw pasożytom, Środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, Środki chemiczne dla rolnictwa, Środki chemiczne do ochrony
roślin [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze], Środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie [inne
niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciwpasożytnicze],
Środki chemiczne do użytku jako półprodukty w produkcji pestycydów, Środki chemiczne do użytku w mieszankach pestycydowych,
Środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
Bakteriocydy [inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego], 5
Fungicydy, Insektycydy, Insektycydy do użytku w rolnictwie, Pestycydy rolnicze, Preparaty chemiczne do zwalczania szkodników, Preparaty do niszczenia szkodników, Preparaty grzybobójcze, Preparaty
grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, Środki grzybobójcze
do użytku w rolnictwie, Środki owadobójcze, Środki chwastobójcze,
Pestycydy do celów ogrodniczych, 40 Usługi uzdatniania gleby, 44
Usługi zwalczania szkodników dla rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa, Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zwalczania chwastów, szkodników i robactwa w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
Usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie stosowania nawozów
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, Doradztwo w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Usługi informacyjne dotyczące używania nawozów w rolnictwie,
Usługi rolnicze, ogrodnicze i leśne.

(111) 352920
(220) 2021 11 19
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) GEHRMANN RAFAŁ, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) O’CHEESE
(540)

(210) 536668

(591) biały, żółty, czarny
(531) 08.03.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Usługi barów typu fast-food na wynos, Usługi restauracji fast-food.
(111) 352921
(220) 2021 11 19
(210) 536676
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) GRENDA BRONISŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GRENBUD, Łochowo (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Grenbud
(510), (511) 11 Instalacje ogrzewania podłogowego, Instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, Instalacje centralnego ogrzewania, Gazowe instalacje do ogrzewania pomieszczeń, Instalacje do ogrzewania wodnego, Gazowe
instalacje centralnego ogrzewania, Instalacje sanitarne i łazienkowe
oraz armatura wodno-kanalizacyjna, Instalacje kanalizacyjne, Instalacje gazowe, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami
sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
wodociągowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami gazowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami grzewczymi,
37 Naprawa instalacji sanitarnych, Instalacja urządzeń sanitarnych,
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Montaż i konserwacja instalacji fotowoltaicznych, Konserwacja,
naprawa i odnowa urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, Montaż
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Podziemne
prace konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
Odnawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Naprawa systemów
kanalizacji, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Instalacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
Instalacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, Usługi naprawy
kotłów, Instalowanie kotłów, Czyszczenie i naprawa kotłów.

(111) 352922
(220) 2021 11 23
(210) 536772
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) HOPLANDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HOPLANDIA
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Obsługa obiektów
sportowych, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Centra
rozrywki, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Edukacja
sportowa, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowadzenie
parków rozrywki, Rozrywka w postaci parków wodnych i parków
rozrywki, Park trampolin, Dmuchany plac zabaw, Usługi parków rozrywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Usługi parków rozrywki z motywami filmowymi, Usługi parków rozrywki z motywami
produkcji radiowych, Usługi parków rozrywki z motywami produkcji
telewizyjnych.
(111) 352923
(220) 2021 11 23
(210) 536773
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) HOPLANDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ODSKOCZNIA
(510), (511) 41 Edukacja, rozrywka i sport, Obsługa gości na imprezach rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja
i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Obsługa obiektów
sportowych, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, Centra
rozrywki, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi sportowe i w zakresie fitnessu, Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Edukacja
sportowa, Instruktaż w zakresie ćwiczeń fizycznych, Prowadzenie
parków rozrywki, Park trampolin, Usługi parków rozrywki, Usługi parków tematycznych i parków rozrywki, Usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych, Rozrywka w postaci parków wodnych
i parków rozrywki, Usługi parków rozrywki z motywami filmowymi,
Usługi parków rozrywki z motywami produkcji telewizyjnych, Usługi
parków rozrywki z motywami produkcji radiowych, Parki i miasteczka rozrywki i tematyczne, zoo i muzea.
(111) 352924
(220) 2021 11 05
(210) 536130
(151) 2022 03 18
(441) 2021 11 29
(732) FRANKOWSKI BARTOSZ, Izbica Kujawska (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DARY POSEJDONA
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z rybami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z rybami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z owocami morza (żywymi), Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z owocami morza (żywymi), Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z owocami morza (nieżywymi), Usługi sprzedaży hurtowej w związku z owocami morza (nieżywymi), Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z gotowymi posiłkami składającymi
się głównie z ryb, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z gotowymi
posiłkami składającymi się głównie z ryb.
(111) 352925
(220) 2021 11 17
(210) 536516
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) KANIEWSKI RYSZARD DYSTRYBUTOR GAZU PROPAN-BUTAN
(LOGO FIRMY JUŻ GAZ), Wierzbie (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) JUŻGAZ
(510), (511) 20 Zbiorniki na gaz niemetalowe i niemurowane, 35
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z paliwami, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z butlami na gaz, zbiornikami metalowymi na paliwo,
zbiornikami niemetalowymi na paliwo, 37 Usługi myjni pojazdów,
Udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, Naprawa,
konserwacja, tankowanie i ładowanie pojazdów, Montaż instalacji
kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Usługi tankowania paliwa do pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów, 39 Dostarczanie
paliwa, Usługi dystrybucji paliw, Usługi dystrybucji gazu, Magazynowanie gazu.
(111) 352926
(220) 2021 10 21
(210) 535489
(151) 2022 04 26
(441) 2022 01 03
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Akropol Simple
(510), (511) 19 Mozaikowe kształtki brukarskie z betonu szlachetnego
i z kamienia szlachetnego, Palisady betonowe, Krawężniki i obrzeża
betonowe, Kostka brukarska, Kształtki odwodnieniowe dla podłoży
z kostki brukarskiej, Wszystkie wymienione artykuły jako barwione
i w kolorze naturalnego betonu, Płyty betonowe, Płyty o strukturze
kamienia, Płyty kamienne i z kamienia sztucznego, Płyty o strukturze
kamienia w technologii wet-cast, Płyty chodnikowe, Korytka ściekowe betonowe, Elementy betonowe murów oporowych, Terakota,
Granit i wyroby z granitu, Kamień, Materiały do pokryć nawierzchni
drogowych.
(111) 352927
(220) 2021 10 21
(210) 535490
(151) 2022 04 26
(441) 2022 01 03
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Imola Retta
(510), (511) 19 Mozaikowe kształtki brukarskie z betonu szlachetnego
i z kamienia szlachetnego, Palisady betonowe, Krawężniki i obrzeża
betonowe, Kostka brukarska, Kształtki odwodnieniowe dla podłoży
z kostki brukarskiej, Wszystkie wymienione artykuły jako barwione
i w kolorze naturalnego betonu, Płyty betonowe, Płyty o strukturze
kamienia, Płyty kamienne i z kamienia sztucznego, Płyty o strukturze
kamienia w technologii wet-cast, Płyty chodnikowe, Korytka ściekowe betonowe, Elementy betonowe murów oporowych, Terakota,
Granit i wyroby z granitu, Kamień, Materiały do pokryć nawierzchni
drogowych.
(111) 352928
(220) 2021 10 20
(210) 535527
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Delecta UNIWERSALNY DO CIAST, DESERÓW I NAPOJÓW
NATURALNY EKSTRAKT WANILIA Z MADAGASKARU PREMIUM
(540)

(591) biały, szary, pomarańczowy, czerwony, żołty, brązowy,
czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.15, 19.07.01, 25.01.15, 05.05.19, 05.11.13, 26.01.18
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(510), (511) 30 Aromaty do ciast, Aromaty do napojów, Aromaty
do przekąsek inne niż olejki eteryczne, Aromaty do żywności, Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, Aromaty waniliowe, Aromaty waniliowe do celów kulinarnych, Dodatki smakowe i przyprawy, Ekstrakty przypraw, Ekstrakty stosowane jako dodatki smakowe
inne niż olejki eteryczne, Esencje do gotowania, Esencje spożywcze
inne niż olejki eteryczne, Jadalne aromaty do artykułów żywnościowych inne niż substancje eteryczne i olejki eteryczne, Preparaty aromatyczne do ciast, Preparaty aromatyczne do wypieków, Preparaty
do ciast, Preparaty do sporządzania sosów, Preparaty przyprawowe,
Przyprawy, Substancje nadające smak jako dodatek do jedzenia inne
niż olejki eteryczne, Substancje nadające smak jako dodatek do napojów inne niż olejki eteryczne, Wanilia jako aromat.

(111) 352929
(220) 2021 10 21
(210) 535608
(151) 2022 04 26
(441) 2022 01 10
(732) EXECUTIVE EDUCATION CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QUEEN HEDVIG ACADEMY
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.01.05, 24.01.03, 05.05.02
(510), (511) 41 Usługi szkoleniowe, nauczanie, organizacja szkoleń.
(111) 352930
(220) 2021 10 22
(210) 535642
(151) 2022 04 22
(441) 2022 01 03
(732) AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Niegardów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BIOhaterowie
(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], Konserwowy czosnek, 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, Słodycze zawierające owoce, Herbatniki zawierające
owoce, Wyroby piekarnicze zawierające owoce, Wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, 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) 352931
(220) 2021 10 27
(210) 535816
(151) 2022 04 26
(441) 2022 01 10
(732) CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II, Warszawa (PL)

Nr 29/2022

(540) (znak słowny)
(540) Nowe Epifanie
(510), (511) 9 Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania dźwiękowe, Nagrania muzyczne, Nagrania cyfrowe, Nagrania multimedialne, Muzyczne nagrania wideo, Płyty [nagrania dźwiękowe],
Muzyczne nagrania dźwiękowe, Pobieralne nagrania dźwięków,
Nagrania wideo z filmami, Nagrania wideo do pobrania, Nagrania
wideo z muzyką, Nagrania muzyczne w formie dysków, Nagrania
muzyczne w postaci płyt, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Nagrania wideo z muzyką, do pobrania, Nagrane płyty DVD
z nagraniami muzycznymi, Usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia
się nagraniami audio i wideo, 16 Materiały drukowane i artykuły
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Materiały i środki dla
artystów i do dekoracji, Plakaty reklamowe, Afisze, plakaty, Plakaty
z papieru, Broszury, Fotografie, Grafiki, Katalogi, Katalogi kartkowe, Plakaty z kartonu, Plakaty wykonane z papieru, Afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, Katalogi, Drukowane foldery informacyjne,
Książki edukacyjne, Czasopisma o tematyce ogólnej, Gazety, 41
Konferencje (organizowanie i prowadzenie), Seminaria, Sympozja
związane z rozrywką, Sympozja związane z edukacją, Organizacja
rezerwacji biletów na spektakle i na inne imprezy rozrywkowe,
Organizowanie festiwali, Usługi festiwali muzycznych, Prowadzenie festiwali sztuk scenicznych), Organizowanie festiwali w celach
rozrywkowych, Organizowanie festiwali w celach kulturalnych, Organizowanie festiwali w celach rekreacyjnych, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia kulturalne, Przedstawienie
teatralne (produkcja), Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na spektakle teatralne, Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne
na żywo, Usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty
muzyczne, Pisanie scenariuszy, Pisanie scenariuszy do użytku teatralnego, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Nagrywanie
muzyki, Nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, Montaż lub
nagrywanie dźwięku i obrazu.
(111) 352932
(220) 2021 10 29
(210) 535900
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARGET NATURALNIE ZADBANY OGRÓD
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki do ochrony nasion, preparaty
z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne
i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie
upraw rolnych i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 352933
(220) 2021 10 29
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Sprinter 350 SL
(540)

(591) niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12

(210) 535901

Nr 29/2022
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(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki do ochrony nasion, preparaty
z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne
i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie
upraw rolnych i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.

(111) 352934
(220) 2021 10 29
(210) 535903
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARGET EFFECT 24H
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki do ochrony nasion, preparaty
z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne
i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie
upraw rolnych i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 352935
(220) 2021 10 29
(210) 535904
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARGET NATURAL
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki do ochrony nasion, preparaty
z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne
i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie
upraw rolnych i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 352936
(220) 2021 10 29
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Target NATURAL

(210) 535905
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(540)

(591) zielony, jasnozielony, biały
(531) 05.03.13, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki do ochrony nasion, preparaty
z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne
i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie
upraw rolnych i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 352937
(220) 2021 10 29
(210) 535906
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) TARGET SPÓŁKA AKCYJNA, Kartoszyno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TARGET INSECT CONTROL
(510), (511) 1 Produkty i półprodukty chemiczne do celów przemysłowych i naukowo-badawczych, produkty i półprodukty chemiczne
stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, produkty chemiczne do nawożenia i użyźniania gleby stosowane w rolnictwie,
ogrodnictwie oraz leśnictwie, środki do ochrony nasion, preparaty
z mikroelementami dla roślin, preparaty do regulacji wzrostu roślin,
środki do konserwacji kwiatów, ziemia do upraw, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, 5 Produkty farmaceutyczne, medyczne
i higieniczne, środki dezynfekcyjne, produkty weterynaryjne, biologiczne preparaty do celów medycznych, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, środki bakteriobójcze, preparaty do tępienia szkodników, pasożytów i insektów, pestycydy, fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki odstraszające szkodniki, pasożyty i insekty, preparaty do sterylizacji gleby, 44 Usługi dla rolnictwa w zakresie
upraw rolnych i ochrony roślin, usługi w zakresie zagospodarowywania terenów zieleni, projektowanie ogrodów, ogrodnictwo, ogrodnictwo krajobrazowe, usługi w zakresie szkółek roślinnych, wypożyczanie sprzętu rolniczego.
(111) 352938
(220) 2021 11 02
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 13
(732) Chery Automobile Co., Ltd., Wuhu (CN)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHERY
(540)

(210) 535976

(531) 27.05.01
(510), (511) 12 Samochody, Mechanizmy napędowe do pojazdów
lądowych, Pojazdy elektryczne, Opony do pojazdów, Motocykle,
Zębate przekładnie do pojazdów lądowych, Autokary, Ciężarówki,
Tramwaje, Samochody kempingowe, Skrzynie biegów do pojazdów
lądowych, Koła do pojazdów lądowych, 37 Konserwacja i naprawy
pojazdów silnikowych, Mycie pojazdów, Usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], Naprawa opon, Instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, Regeneracja silników zużytych lub częściowo
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zniszczonych, Regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, Instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych.

(111) 352939
(220) 2021 11 08
(210) 536158
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) RATAJCZAK JAKUB FIRMA XAO, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MODINI
(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) 352940
(220) 2021 11 05
(210) 536165
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) covital
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Leki, Środki sanitarne do celów medycznych, Żywność i substancje dietetyczne do celów leczniczych, Suplementy diety dla ludzi.
(111) 352941
(220) 2021 11 05
(210) 536167
(151) 2022 04 22
(441) 2021 12 27
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUPERSEPTIN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, Dietetyczna
żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, Leki dla ludzi, Leki do użytku
medycznego, Odżywcze suplementy diety, Płyny farmaceutyczne,
Syropy do użytku farmaceutycznego, Tabletki do celów farmaceutycznych, Środki odkażające, Preparaty farmaceutyczne, Leki do celów stomatologicznych, Antyseptyki, 10 Urządzenia rozpylające
do aerozoli do celów medycznych, Aparaty i instrumenty medyczne,
Rozpylacze do celów leczniczych, Buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, Inhalatory.
(111) 352942
(220) 2021 11 09
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) VITA IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)

(210) 536283
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) POLSKIE SKLEPY BLISKO CIEBIE
(540)

(591) biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.17.25
(510), (511) 5 Aerozole chłodzące do celów medycznych, Akonityna,
Albuminowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, Aldehyd
mrówkowy do celów farmaceutycznych, Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alginiany do celów farmaceutycznych, Alkaliczne jodki
do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych, Alkohol leczniczy, Amalgamaty dentystyczne, Amalgamaty dentystyczne
ze złota, Aminokwasy do celów medycznych, Aminokwasy do celów
weterynaryjnych, Anestetyki [środki znieczulające], Antybakteryjne
środki do mycia rąk, Antybiotyki, Antyseptyki, Apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, Apteczki przenośne z wyposażeniem, Azotan
bizmutu do celów farmaceutycznych, Balsam gurjunowy do celów
medycznych, Balsamiczne preparaty do celów medycznych, Balsamy
do użytku medycznego, Bandaże opatrunkowe, Białkowe suplementy diety, Białkowe suplementy dla zwierząt, Biocydy, Biologiczne hodowle tkanek do celów medycznych, Biologiczne hodowle tkanek
do celów weterynaryjnych, Biologiczne preparaty do celów medycznych, Biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, Biomarkery
diagnostyczne do celów medycznych, Błonnik pokarmowy, Borowina do kąpieli, Borowina lecznicza, Bransoletki nasączone środkiem
odstraszającym owady, Brom do celów farmaceutycznych, Butle
z tlenem, napełnione, przeznaczone do celów medycznych, Cement
kostny do celów chirurgicznych i ortopedycznych, Chemiczne środki
antykoncepcyjne, Chinina do celów medycznych, Chinolina do celów medycznych, Chinowiec do celów medycznych, Chirurgiczne
materiały opatrunkowe, Chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, Chloroform, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Cukier do celów medycznych, Cukier mlekowy do celów farmaceutycznych, Cukier skrystalizowany do celów medycznych,
Czopki, Dentystyczne materiały ścierne, Detergenty do celów medycznych, Dezodoranty do kuwet, Dezodoranty, inne niż dla ludzi lub
zwierząt, Diastaza do celów medycznych, Dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, Dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, Dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, Digitalina, Drewno cedrowe jako środek odstraszający owady, Drożdże do celów farmaceutycznych, Ekstrakty
roślinne do celów farmaceutycznych, Ekstrakty tytoniowe [owadobójcze], Ekstrakty ziołowe do celów medycznych, Eliksiry (preparaty
farmaceutyczne), Enzymy do celów farmaceutycznych, Enzymy
do celów medycznych, Enzymy do celów weterynaryjnych, Enzymy
mlekowe do celów farmaceutycznych, Ergotamina do celów farmaceutycznych, Estry celulozy do celów farmaceutycznych, Estry do celów farmaceutycznych, Etery celulozy do celów farmaceutycznych,
Etery do celów farmaceutycznych, Eukaliptol do celów farmaceutycznych, Eukaliptus do celów farmaceutycznych, Fenol do celów
farmaceutycznych, Fosforany do celów farmaceutycznych, Fungicydy, Gaza opatrunkowa, Gazy do celów medycznych, Gąbka do ran,
Gąbki antykoncepcyjne, Gencjana do celów farmaceutycznych, Glicerofosfaty, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów medycznych, Gorczyca do celów farmaceutycznych, Guma do celów
medycznych, Guma do żucia do celów medycznych, Guma z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, Gumiguta do celów
medycznych, Gwajakol do celów farmaceutycznych, Hematogen,
Hemoglobina, Herbata dla astmatyków, Herbata lecznicza, Herbaty
ziołowe do celów leczniczych, Herbicydy, Hormony do celów medycznych, Hydrastyna, Hydrastynina, Immunostymulanty, Implanty
chirurgiczne składające się z żywych tkanek, Insektycydy, Intymne
preparaty nawilżające, Izotopy do celów medycznych, Jalapa [wilec
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przeczyszczający], Jednorazowe maty do przewijania niemowląt,
Jednorazowe pieluchy dziecięce do pływania, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna,
Jujuba lecznicza, Kadzidełka do odstraszania owadów, Kalomel [fungicyd], Kamfora do celów medycznych, Kapsułki do celów farmaceutycznych, Kapsułki na lekarstwa, Kapsułki z polimerów na bazie dendrymerów, do produktów farmaceutycznych, Karbolineum [środek
przeciwpasożytniczy], Katechu do celów farmaceutycznych, Kauczuk do celów dentystycznych, Kąpiele tlenowe, Kleje chirurgiczne,
Kleje do protez dentystycznych, Kokaina, Kolagen do celów medycznych, Kolcorośl lekarska [sarsaparilla] do celów medycznych, Kolodium do celów farmaceutycznych, Komórki macierzyste do celów
medycznych, Komórki macierzyste do celów weterynaryjnych, Kompresy, Konopie indyjskie do celów medycznych, Koper włoski do celów medycznych, Kora do celów farmaceutycznych, Kora drzewa
myrobalan do celów farmaceutycznych, Kora kondurango do celów
medycznych, Kora krotonowa, Kora mangrowa do celów farmaceutycznych, Kora z angostury do celów medycznych, Korzenie lecznicze, Korzenie rabarbaru do celów farmaceutycznych, Kreozot do celów farmaceutycznych, Krew do celów medycznych, Kultury
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, Kurara,
Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Kwasja [gorzknia] do celów medycznych, Kwasy do celów farmaceutycznych, Kwebracho
do celów medycznych, Kwiat siarczany do celów farmaceutycznych,
Lakier dentystyczny, Lecytyna do celów medycznych, Lecznicze pasty do zębów, Lecznicze płyny do przemywania oczu, Lecznicze płyny do włosów, Lecznicze płyny po goleniu, Lecznicze preparaty toaletowe, Lecznicze suche szampony, Lecznicze szampony dla zwierząt
domowych, Lecznicze środki do czyszczenia zębów, Lekarstwa przeciw zaparciom, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki
do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze [wspierające] do celów
medycznych, Leki seroterapeutyczne, Leki wzmacniające, Lep
na muchy [taśmy], Lepy na muchy, Lukrecja do celów farmaceutycznych, Lupulina do celów farmaceutycznych, Magnezja do celów farmaceutycznych, Majtki chłonne dla osób cierpiących na inkontynencję, Majtki higieniczne, Mastyksy dentystyczne, Maści do celów
farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Maści
rtęciowe, Maść przeciw odmrożeniom do użytku farmaceutycznego,
Materiały do plombowania zębów, Materiały opatrunkowe, medyczne, Mazidła, Mączka rybna do celów farmaceutycznych, Mąka do celów farmaceutycznych, Mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, Mech irlandzki do celów medycznych, Mentol, Mięso
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, Mięta do celów
farmaceutycznych, Mineralne suplementy diety, Mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, Mleko migdałowe do celów farmaceutycznych, Mleko w proszku dla niemowląt, Moleskin do celów medycznych, Mydła antybakteryjne, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, Nalewki do celów medycznych, Napary lecznicze, Napoje
stosowane w lecznictwie, Napoje z mleka słodowego do celów medycznych, Narkotyki, Narkotyki do celów medycznych, Obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, Octan glinu do celów farmaceutycznych, Octany do celów farmaceutycznych, Odczynniki chemiczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, Odświeżacze do ubrań
i tkanin, Odżywcze suplementy diety, Okłady, Okłady gorczycowe,
Okrągłe podkładki na odciski stóp, Olej gorczycowy do celów medycznych, Olej rycynowy do celów medycznych, Olejek kamforowy
do celów medycznych, Olejek terpentynowy do celów farmaceutycznych, Olejek z kopru do celów leczniczych, Olejki lecznicze, Opaski
barkowe do celów chirurgicznych, Opiaty, Opium, Opodeldok [maść
mydlano-kamforowa], Osocze krwi, Owadobójcze szampony dla
zwierząt, Owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, Papier
do okładów gorczycowych, Papier odczynnikowy do celów medycznych, Papier odczynnikowy do celów weterynaryjnych, Papier przeciwmolowy, Papierosy beztytoniowe do celów medycznych, Paski
siarkowe do dezynfekcji, Pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, Pasza lecznicza dla zwierząt, Pektyna do celów farmaceutycznych, Pepsyny do celów farmaceutycznych, Peptony do celów farmaceutycznych, Pestycydy, Pielucho majtki dziecięce, Pieluchy dla osób
cierpiących na inkontynencję, Pieluchy dla zwierząt, Pieluszki dla
niemowląt, Pijawki do celów medycznych, Plastry, Plastry do celów
medycznych, Plastry z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu
palenia, Płótno opatrunkowe do celów medycznych, Płyny do celów
farmaceutycznych, Płyny do celów weterynaryjnych, Płyny do płukania jamy ustnej do celów medycznych, Płyny do przemywania oczu,
Płyny do przemywania pochwy do celów medycznych, Podłoża dla
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kultur bakteryjnych, Podpaski higieniczne, Pomady do celów medycznych, Porcelana na protezy dentystyczne, Preparaty albuminowe do celów medycznych, Preparaty bakteriologiczne do celów medycznych i weterynaryjnych, Preparaty bakteryjne do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Preparaty bizmutowe do celów
farmaceutycznych, Preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, Preparaty chemiczne do celów medycznych, Preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, Preparaty chemiczne do diagnozowania ciąży, Preparaty chemiczne do leczenia chorób roślin
zbożowych, Preparaty chemiczne do usuwania śnieci zbożowej, Preparaty chemiczne do zwalczania chorób winorośli, Preparaty chemiczne do zwalczania filoksery, Preparaty chemiczne do zwalczania
pleśni, Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Preparaty czyszczące
do szkieł kontaktowych, Preparaty diagnostyczne, Preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych, Preparaty do irygacji do celów
medycznych, Preparaty do kąpieli do celów medycznych, Preparaty
do leczenia trądziku, Preparaty do niszczenia grzybów powodujących próchnienie drewna, Preparaty do niszczenia szkodników, Preparaty do odświeżania powietrza, Preparaty do odymiania do celów
medycznych, Preparaty do sterylizacji, Preparaty do sterylizacji gleby, Preparaty do tępienia larw, Preparaty do tępienia ślimaków nagich, Preparaty do zwalczania myszy, Preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, Preparaty enzymatyczne do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne, Preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
Preparaty fitoterapeutyczne do celów medycznych, Preparaty leczące wszawicę [pedikulicydy], Preparaty lecznicze na porost włosów,
Preparaty medyczne do odchudzania, Preparaty na bazie wapna
do celów farmaceutycznych, Preparaty na hemoroidy, Preparaty
na odmrożenia, Preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, Preparaty organoterapeutyczne, Preparaty
przeciw moczeniu się, Preparaty przeciw molom, Preparaty przeciw
oparzeniom słonecznym do celów farmaceutycznych, Preparaty
przeciwpasożytnicze, Preparaty rozszerzające oskrzela, Preparaty tamujące krwawienie, Preparaty terapeutyczne do kąpieli, Preparaty
ułatwiające ząbkowanie, Preparaty weterynaryjne, Preparaty witaminowe, Preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, Preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, Preparaty
zmniejszające popęd seksualny, Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, Propolis
do celów farmaceutycznych, Proszek kantarydowy, Proszek perłowy
do celów medycznych, Przepaski na oczy do celów medycznych,
Przeszczepy [żywe tkanki], Przewodniki chemiczne do elektrod elektrokardiografów, Pyretrum [proszek], Rad do celów medycznych, Radiologiczne substancje kontrastowe do celów medycznych, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Roztwory
do szkieł kontaktowych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych,
Skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, Słód do celów farmaceutycznych, Soda oczyszczona do celów farmaceutycznych, Sole do celów medycznych, Sole do kąpieli do celów medycznych, Sole do kąpieli mineralnych, Sole potasowe do celów
medycznych, Sole sodowe do celów medycznych, Sole trzeźwiące,
Sole wód mineralnych, Sperma do sztucznego zapłodnienia, Spoiwa
do kopyt zwierzęcych, Sterydy, Stopy metali szlachetnych do celów
dentystycznych, Strychnina, Substancje odżywcze dla mikroorganizmów, Substancje radioaktywne do celów medycznych, Substancje
żrące do celów farmaceutycznych, Sulfonamidy [leki], Suplementy
diety dla zwierząt, 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, Surowice, Sykatywy [środki
osuszające] do celów medycznych, Syropy do użytku farmaceutycznego, Szampony lecznicze, Szampony przeciw wszom, Szczepionki,
Sztyfty kaustyczne, Sztyfty łagodzące ból głowy, Sztyfty przeciw
brodawkom, Środki algobójcze, Środki bakteriobójcze, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Środki dezynfekcyjne do toalet
chemicznych, Środki do leczenia oparzeń, Środki do mycia bydła [insektycydy], środki do mycia psów [insektycydy], Środki do mycia
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zwierząt [insektycydy], Środki do oczyszczania powietrza, Środki
do tępienia much, środki do tępienia szkodników, Środki hemostatyczne w sztyfcie, Środki lecznicze przeciw poceniu się, Środki lecznicze przeciw poceniu się stóp, Środki na odciski, Środki nasenne, Środki odkażające, środki odstraszające insekty dla psów, Środki
odstraszające owady, Środki przeciw pasożytom, Środki przeciw roślinom skrytopłciowym, Środki przeciw roztoczom, Środki przeciw
zrogowaceniom, Środki przeciwbólowe, Środki przeciwgorączkowe,
Środki przeciwrobacze, Środki przeczyszczające, Środki ściągające
do celów medycznych, Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Środki uspakajające, Środki uspokajające, Środki wywołujące
pęcherze, Środki zmniejszające apetyt do celów medycznych,
Świeczki do masażu do celów terapeutycznych, Tabletki przeciwutleniające, Tabletki wspomagające odchudzanie, Tabletki wspomagające opalanie, Tabletki zmniejszające apetyt, Tampony, Terpentyna
do celów farmaceutycznych, Tlen do celów medycznych, Tłuszcz dojarski [maść do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], Tłuszcze
do celów medycznych, Tłuszcze do celów weterynaryjnych, Tran, Trociczki do odymiania, Tymol do celów farmaceutycznych, Waciki
do celów medycznych, Wata antyseptyczna, Wata aseptyczna, Wata
do celów medycznych, Wata higroskopijna, Wazelina do celów medycznych, Węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, Wielorazowe pieluszki do pływania dla niemowląt, Winny kamień do celów
farmaceutycznych, Wkładki do stanika dla karmiących matek, Woda
gulardowa, Woda melisowa do celów farmaceutycznych, Woda morska do kąpieli leczniczych, Woda termalna, Woda utleniona do celów
medycznych, Wody mineralne do celów medycznych, Wodzian chloralu do celów farmaceutycznych, Wosk dentystyczny, Wosk do modelowania do celów stomatologicznych, Wstępnie wypełnione strzykawki do celów medycznych, Wyciągi z chmielu do celów
farmaceutycznych, Wypełniacze przestrzeni kostnej składające się
z żywych tkanek, Wypełnienia skóry do wstrzykiwania, Wywary
do celów farmaceutycznych, Zioła do palenia do celów medycznych,
Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Żele do masażu
do celów medycznych, Żele do stymulacji seksualnej, Żywność dla
niemowląt, Żywność homogenizowana przystosowana do celów
medycznych, Żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, 28 Akcesoria nadmuchiwane do basenów, Amunicja
do broni paintballowej [artykuły sportowe], Artykuły gimnastyczne,
Automaty do gier hazardowych, Automaty do gier na monety, Automaty do gier wideo, Automaty do gry, Balony na przyjęcia, Bandy
stołów bilardowych, Bańki mydlane [zabawki], Baseny kąpielowe [zabawki], Bąki [zabawki], Bloki startowe [artykuły sportowe], Bobsleje,
Bodyboard, Broń do szermierki, Broń harpunowa [artykuły sportowe], Broń paintballowa [artykuły sportowe], Broń zabawkowa, Bumerangi, Butelki do karmienia lalek, Choinki z materiałów syntetycznych, Chusty do jogi, Ciastolina, Czujniki brania [sprzęt wędkarski],
Deski do paddleboardingu, Deski do pływania, Deski surfingowe,
Deskorolki, Dętki do piłek do gry, Domki dla lalek, Domki zabawkowe
dla dzieci, Drony (zabawki), Dyski latające, Dyski sportowe, Dzwonki
na choinkę, Dżojstiki do gier wideo, Ekrany maskujące [artykuły sportowe], Ekspandery [ćwiczenia], Etykiety na torby golfowe, Figurki
do zabawy, Folie ochronne przystosowane do ekranów gier przenośnych, Gra w domino, Gra w kulki, Gry, Gry nadmuchiwane do basenów, Gry planszowe, Gry polegające na budowaniu, Gry przenośne
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, Gry towarzyskie, Gry z obręczami, Grzechotki, Gwizdki [wabiki] myśliwskie, Haczyki wędkarskie,
Hantle, Hulajnogi [zabawki], Huśtawki, Igły do pompek do pompowania piłek do gier, Kalafonia używana przez sportowców, Kalejdoskopy, Kapiszony do pistoletów [zabawki], Kapiszony wybuchowe
[zabawki], Kapoki do pływania, Karty do bingo, Karty do gry, Karty
na wymianę [gry karciane], Karuzele do wesołych miasteczek, Kije
do gier, Kije do snookera, Kije golfowe, Kije hokejowe, Kijki do nartorolek, Kijki narciarskie, Klocki do zabawy [konstrukcyjne], Koła do ruletki, Kołowrotki wędkarskie, Konfetti, Konie na biegunach [zabawki],
Konsole do gier wideo, Kontrolery do konsoli gier, Końcówki do kijów
bilardowych, Kosmetyki zabawkowe [nie do stosowania], Kości
do gry, Krawędzie nart, Kreda do kijów bilardowych, Kręgle, Kubki
na kości do gry, Kule bilardowe, Lalki, Latawce, Lotki [gry], Lotnie,
Łóżka dla lalek, Łuki do strzelania, Łyżworolki, Łyżwy, Madżong, Marionetki, Maski szermiercze, Maski teatralne, Maski zabawkowe,
Maszty do desek windsurfingowych, Maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, Maszyny do rzucania piłek, Maszyny i urządzenia do kręgli,
Matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej],
Maty z zabawkami dla niemowląt, Misie pluszowe, Modele będące
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zabawkami, Modele pojazdów w zmniejszonej skali, Naciągi do rakiet, Nagolenniki [artykuły sportowe], Nakolanniki [artykuły sportowe], Namioty zabawkowe, Nartorolki, Narty, Narty skiboardowe, Narty wodne, Ochraniacze [części strojów sportowych], Ochraniacze
genitaliów do użytku podczas uprawiania sportu, Ochraniacze
na łokcie [artykuły sportowe], Ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], Pachinko [japońska gra automatowa], Pałeczki mażoretkowe, Papierowe czapeczki na przyjęcia, Paralotnie, Pasy do pływania, Pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły
sportowe], Pasy na talie, do ćwiczeń, Pierścienie do rzucania [gry],
Piłki do gier, Piłki do gier i zabaw, Piniaty, Plansze do gry w warcaby,
Plastelina do zabawy, Pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, Płetwy do nurkowania z akwalungiem, Płetwy do pływania,
Pneumatyczne pistolety [zabawki], Podbieraki dla wędkarzy, Pojazdy
zdalnie sterowane do zabawy, Pokrycie ślizgów nart, Pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, Proce [artykuły
sportowe], Przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, Przenośne konsole do gier wideo, Przybory do łucznictwa,
Przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe],
Przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, Przyrządy stosowane
do ćwiczeń fizycznych, Rakiety śnieżne, Rękawice baseballowe, Rękawice bokserskie, Rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], Rękawice
do gier, Rękawice do szermierki, Rękawice golfowe, Rękawice płetwy
do pływania, Roboty zabawkowe, Rolki do stacjonarnych rowerów
treningowych, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rzut podkową [gry], Rzutki strzelnicze [tarcze], Rzutki, strzałki [gra], Samochody
do zabawy, Sanki, Sanki [artykuły sportowe], Siatki do sportów, Siatki
na motyle, Siatki tenisowe, Skóra focza [pokrycia na narty], Smycze
do desek surfingowych, Spławiki wędkarskie, Sprzęt do gier wideo,
Sprzęt wędkarski, Stacjonarne rowery treningowe, Sterowniki do zabawek, Stojaki do choinek, Stoły bilardowe, Stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, Stoły do piłkarzyków, Stoły do tenisa
stołowego, Strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, Suspensoria dla sportowców, Szachownice, Szachy, Szpule
do latawców, Sztuczne przynęty wędkarskie, Śmieszne gadżety
do zabawy, Śmieszne gadżety na imprezy, Śnieg sztuczny na choinki,
Śnieżne kule, Tarcze elektroniczne, Tarcze strzelnicze, Torby na kije
golfowe, na kółkach lub bez, Torby na sprzęt do krykieta, Torby specjalnie zaprojektowane do nart, Torby specjalnie zaprojektowane
na deski surfingowe, Trampoliny, Trampoliny [artykuły sportowe],
Trapezy [uprząż] do desek windsurfingowych, Tryktrak [gra], Tuby
strzelające na imprezy, Tyczki do uprawiania skoku o tyczce, Ubranka
dla lalek, Uchwyty na świeczki choinkowe, Układanki [puzzle], Uprząż
wspinaczkowa, Urządzenia do gier, Urządzenia do sztuczek magicznych, Urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, Urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, Urządzenia pływackie do pływania,
Urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], Wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, Warcaby, Wędki, Wiązania do nart, Więcierze [pułapki na ryby], Wiszące karuzele dla dzieci [mobile], Worki treningowe, Wózki na torby golfowe, Wrotki, Wskaźniki brania [sprzęt
wędkarski], Wstążki do gimnastyki artystycznej, Zabawki, Zabawki
antystresowe typu fidget, Zabawki dla zwierząt domowych, Zabawki
wypchane, Zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, Zdrapki do gier loteryjnych, Zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], Zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], Żetony do gier
hazardowych, Żyłki wędkarskie, Żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli samolotów w pomniejszonej skali, 29 Agar-agar do celów kulinarnych, Alginiany do celów kulinarnych, Aloes spożywczy, Anchois
nieżywe, Andouillette, Bekon, Białka jajek, Białko do celów kulinarnych, Biały ser z chudego mleka [quark], Bita śmietana, Bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), Bulion (preparaty do produkcji-), Cassoulet, Cebula konserwowana, Chipsy owocowe, Chipsy ziemniaczane,
Choucroute garnie [kapusta kiszona garnirowana], Confity z kaczki,
Czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, Czosnek (konserwowy), Daktyle,
Drób nieżywy, Dziczyzna, Dżem imbirowy, Dżemy, Ekstrakty alg
do celów spożywczych, Ekstrakty mięsne, Enzymy mlekowe do celów spożywczych, Falafel, Fasolka konserwowa, Filety rybne, Flaki,
Galaretki, Galaretki owocowe, Galarety mięsne, Groszek konserwowy, Grzyby konserwowane, Guacamole [pasta z awokado], Homary
nieżywe, Hot dogi w cieście kukurydzianym, Hummus [pasta z ciecierzycy], Ikra rybia przetworzona, Imbir kandyzowany, Imbir marynowany, Imbir, konserwowany, Jadalne gniazda ptaków, Jadalne larwy
mrówek preparowane, Jadalne owady, nieżywe, Jadalne suszone
kwiaty, Jagody, konserwowane, Jaja, Jaja ślimacze jadalne, Jaja
w proszku, Jogurt, Kapusta kwaszona, Karczochy konserwowe, Ka-

Nr 29/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

szanka, Kawior, Kefir [napój mleczny], Kiełbaski do hotdogów, Kiełbaski w cieście, Kiszone warzywa [kimchi], Klej rybi spożywczy, Klipfisz
[solony i suszony dorsz], Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Koktajle
mleczne, Kompot żurawinowy, Kompozycje owoców przetworzonych, Koncentraty na bazie owoców przeznaczone do gotowania,
Koncentraty na bazie warzyw przeznaczone do gotowania, Koncentraty rosołowe, Konserwowane ryby, Konserwowane warzywa, Konserwy rybne, Korniszony, Kotlety sojowe, Kotlety z tofu, Krążki z cebuli, Krem na bazie masła, Krewetki [nieżywe], Krewetki różowe
[nieżywe], Krokiety, Kukurydza cukrowa, przetworzona, Kumys [napój mleczny], Kwaśna śmietana, Langusty nieżywe, Lecytyna do celów kulinarnych, Łosoś, nieżywy, Łój spożywczy, Małże (mięczaki)
nieżywe, Małże [nieżywe], Margaryna, Marmolada, Masło, Masło arachidowe, Masło kakaowe, Masło kokosowe [olej kokosowy], Miąższ
owoców, Mięso i wędliny, Mięso konserwowane, Mięso liofilizowane,
Mięso solone, Migdały mielone, Mleczne produkty, Mleko, Mleko albuminowe, Mleko kokosowe, Mleko kokosowe do celów kulinarnych,
Mleko migdałowe, Mleko migdałowe do celów kulinarnych, Mleko
owsiane, Mleko ryżowe, Mleko ryżowe do celów kulinarnych, Mleko
skondensowane, Mleko sojowe, Mleko w proszku, Mleko z orzeszków
ziemnych, Mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, Mrożone owoce, Nadziewane roladki z kapusty, Napoje mleczne z przewagą mleka, Napoje na bazie mleka kokosowego, Napoje na bazie
mleka migdałowego, Napoje na bazie mleka orzechowego, Napoje
zawierające bakterie kwasu mlekowego, Nasiona słonecznika przetworzone, Nasiona, przetworzone, Nieżywe małże, Nieżywe mięczaki, Olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], Olej kostny, jadalny, Olej palmowy jadalny, 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, Omlety, Orzechy aromatyzowane,
Orzechy kandyzowane, Orzechy laskowe, przetworzone, Orzechy
preparowane, Orzechy ziemne przetworzone, Osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, Ostrygi, nieżywe, Owoce gotowane, Owoce konserwowane, Owoce konserwowane w alkoholu, Owoce lukrowane,
Owoce przetworzone, Owoce w puszkach, Papryka konserwowana,
Pasta z cukinii, Pasta z oberżyny, Pasta z owoców tłoczonych, Pasty
do kromek zawierające tłuszcz, Pasty do smarowania na bazie warzyw, Pasty na bazie orzechów, Pasztet z wątróbki, Pektyna do celów
kulinarnych, Pierożki na bazie ziemniaków, Pikle, Placki ziemniaczane, Płatki ziemniaczane, Poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, Podpuszczka, Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Produkty
serowarskie, Przecier jabłkowy, Przecier pomidorowy, Przeciery rybne, Przeciery warzywne, Przekąski na bazie owoców, Przetwory
do zup jarzynowych, Pyłki kwiatowe jako żywność, Raki nieżywe,
Ratatouille, Rodzynki, Ryby, Ryby solone, Sałatki owocowe, Sałatki
warzywne, Sardynki, nieżywe, Satay, Ser twarogowy, Serwatka, Sfermentowane pieczone mleko, Skorupiaki nieżywe, Skórki owocowe,
Smalec, Smażone placuszki twarogowe, Smażone ziemniaki (placki
ziemniaczane), Soczewica konserwowana, Soja konserwowana spożywcza, Sok cytrynowy do celów kulinarnych, Sok pomidorowy
do gotowania, Soki roślinne do gotowania, Spożywczy olej kokosowy, Spożywczy olej kukurydziany, Spożywczy olej sezamowy, Strzykwy nieżywe, Substytuty mleka, Surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, Szpik kostny zwierzęcy jadalny, Szynka, Śledzie nieżywe,
Śmietana [produkty mleczarskie], Śmietana na bazie warzyw, Tahini
[pasta z ziarna sezamowego], Tajine [gotowe danie z mięsa, ryby lub
warzyw], Tempeh, Tłuszcze jadalne, Tofu, Trufle konserwowane, Tuńczyk, nieżywy, Warzywa gotowane, Warzywa liofilizowane, Warzywa
przetworzone, Warzywa suszone, Warzywa w puszkach, Wątroba,
White pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], Wieprzowina, Wiórki kokosowe, Wodorosty konserwowe, Wywar bulion, Yakitori, Yuba [skórka
z tofu], Zsiadłe mleko, Zupy, Zupy (składniki do sporządzania-), Żelatyna, Żółtka jajek, Żywność przygotowywana z ryb, 30 Anyż, Anyż
gwiaździsty, Aromaty (preparaty-) do żywności, Aromaty do ciast,
inne niż olejki eteryczne, Aromaty kawowe, Aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, Baozi (nadziewane kluski gotowane na parze),
Batony zbożowe, Bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], Bita śmietana (preparaty usztywniające do-), Budyń ryżowy, Bułeczki słodkie,
Bułeczki z czekoladą, Bułka tarta, Bułki, Burrito, Chałwa, Cheeseburgery, Chipsy [produkty zbożowe], Chleb, Chleb bezdrożdżowy, Chleb
bezglutenowy, Chow-chow [przyprawa], Chrupiące ciastka z kremem (profiterole), Chutney [ostry, gęsty sos], Ciasta, Ciasteczka,
Ciastka, Ciasto [masa do pieczenia], Ciasto na słodkie wypieki, Ciasto
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na wypieki, Ciasto w proszku, Crème brûlées [przypalony krem], Croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], Cukier, Cukier palmowy, Cukierki miętowe, Curry [przyprawa], Cykoria [substytut kawy], Cynamon
[przyprawa], Czekolada, Czekolada pitna, Czosnek mielony [przyprawa], Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron,
Dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, Dekoracje
cukiernicze do ciast, Dodatki glutenowe do celów kulinarnych, Dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, Drożdże, Dulce
de leche [kajmak], Enzymy do ciast, Esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, Gałka muszkatołowa, Glazury do szynki, Glukoza do celów kulinarnych, Gluten jako
artykuł spożywczy, Gofry, Gotowe potrawy na bazie makaronu, Goździki [przyprawa], Gryka, przetworzona, Grzanki, Guma do żucia,
Guma do żucia odświeżająca oddech, Harissa [przyprawa], Herbata,
Herbata mrożona, Herbata z wodorostów kelp, Herbatniki petit-beurre, Herbatniki słodowe, Imbir [przyprawa], Jadalny papier ryżowy, Jęczmień gnieciony, Jęczmień łuskany, Jiaozi (pierogi nadziewane), Jogurt mrożony [lody spożywcze], Kakao, Kanapki, Kanapki
z parówką [hot dog], Kapary, Kapsułki z kawą, Karmelki [cukierki],
Kasza bulgur, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kasze spożywcze,
Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Keczup, Kiełki pszeniczne
do celów spożywczych dla ludzi, Kostki lodu, Krakersy, Krakersy ryżowe, Kukurydza mielona, Kukurydza palona, Kukurydza prażona [popcorn], Kurkuma, Kuskus [kasza], Kwiaty i liście jako substytuty herbaty, Laksa, Lizaki lodowe, Lody jadalne, Lody spożywcze, Lód, Lód
naturalny lub sztuczny, Lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, Lukier do ciast, Lukier lustrzany [polewa lustrzana], Lukrecja [cukiernictwo], Majonez, Makaron nitki, Makaron rurki, Makaroniki [wyroby cukiernicze], Makaroniki kokosowe, Makarony, Maltoza,
Marcepan, Marynaty, Mąka, Mąka gorczycowa, Mąka gryczana do celów spożywczych, Mąka jęczmienna, Mąka kukurydziana, Mąka orzechowa, Mąka pszenna, Mąka z tapioki, Mąka ziemniaczana, Mieszanki
ciasta, Mieszanki na naleśniki słone, Mięsne sosy, Mięso zapiekane
w cieście, Mięta do wyrobów cukierniczych, Miętówki odświeżające
oddech, Miód, Mleczko pszczele, Muesli, Musy czekoladowe, Musy
deserowe, Musztarda, Naleśniki, Naleśniki słone, Napary, inne niż
do celów leczniczych, Napoje czekoladowe z mlekiem, Napoje herbaciane z mlekiem, Napoje kakaowe z mlekiem, Napoje na bazie kakao, Napoje na bazie kawy, Napoje na bazie rumianku, Nielecznicze
napoje na bazie herbaty, Nugat, Ocet, Ocet piwny, Onigiri [kulki ryżowe], Opłatki, Orzechy w czekoladzie, Owies łuskany, Owocowe (galaretki-) [słodycze], Pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze], Papier
jadalny, Papka ryżowa do celów kulinarnych, Papryka [przyprawy],
Pasta imbirowa [przyprawa], Pasta migdałowa, Pasta z soi [przyprawy], Pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, Pasty
na bazie czekolady, Pastylki [wyroby cukiernicze], Pasztet w cieście
(pâté en croûte), Pesto [sos], Piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], Pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], Pieprz, Piernik, Pierożki na bazie mąki, Pierożki ravioli, Pizza,
Placki, Placki z kimchi [kimchijeon], Płatki kukurydziane, Podpłomyki
na bazie ziemniaków, Pomadki [cukierki], Pralinki, Preparaty
do zmiękczania mięsa do użytku domowego, Preparaty roślinne zastępujące kawę, Produkty spożywcze na bazie owsa, Produkty wiążące do kiełbas, Propolis, Proszek do pieczenia, Proszki do sporządzania lodów, Przekąski na bazie ryżu, Przekąski na bazie zbóż,
Przetworzona komosa ryżowa, Przetworzone nasiona do użytku jako
przyprawa, Przyprawy, Przyprawy korzenne, Przyprawy smakowe
(sosy, marynaty), Ptifurki [ciasteczka], Puddingi, Quiche, Ramen (japońskie danie na bazie makaronu), Rośliny strączkowe (mączka z-),
Ryż, Ryż błyskawiczny, Ryż preparowany zawijany w wodorosty,
Sago, Sajgonki, Siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa],
Skrobia do celów spożywczych, Skrystalizowany cukier kamienny,
Słodycze owocowe, Słodziki naturalne, Słód do celów spożywczych,
Soba [japoński makaron z gryki], Soda oczyszczona [wodorowęglan
sodu do pieczenia], Sojowa (mąka-), Sorbety [lody], Sos jabłkowy
[przyprawa], Sos sojowy, Sos żurawinowy [przyprawa], Sosy [przyprawy], Sosy do makaronów, Sosy owocowe, Sosy pomidorowe, Sosy
sałatkowe, Sól do konserwowania żywności, Sól kuchenna, Sól selerowa, Spaghetti, Suchary, Sushi, Syrop z agawy [słodzik naturalny],
Syropy i melasa, Szafran [przyprawa], Środki wiążące do lodów spożywczych, Tabule [sałatka z kuskus], Tacos [danie meksykańskie], Tamaryndowiec [przyprawa], Tapioka, Tarty (z owocami), Tortille, Udon
[makaron japoński], Wafle ryżowe, Wanilia [aromat], Wanilina [aldehyd, substytut wanilii], Woda morska do gotowania, Woda z kwiatu
pomarańczy do celów kulinarnych, Wodorowinian potasowy do ce-
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lów kulinarnych, Wyroby cukiernicze, Wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, Wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
Wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, Wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, Wysokoproteinowe batoniki zbożowe,
Zaczyn, Zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, Zboża, Ziarna sezamu [przyprawy], Ziele angielskie, Zioła
do celów spożywczych, Zioła konserwowane [przyprawy], 31 Algarobilla [pasza dla zwierząt], Aloes [roślina], Artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, Bagassa z trzciny cukrowej [w stanie surowym], Buraki.
świeże, Cebula świeża [warzywa], Cebulki kwiatowe, Chleb świętojański surowy, Chmiel, Choinki, Cukinie świeże, Cykoria świeża, Cytryny świeże, Czosnek, świeży, Darń naturalna, Drewno nieobrobione,
Drożdże jako pasza dla zwierząt, Drób (preparaty zwiększające niesienie się-), Drób [żywy], Drzewa [rośliny], Fasola, świeża, Groch świeży, Grzybnia do rozmnażania, Grzyby świeże, Homary żywe, Ikra rybia, Jadalne owady, żywe, Jadalne siemię lniane, nieprzetworzone,
Jagody jałowca, Jagody świeże owoce, Jaja do wylegania. zapłodnione, Jajeczka jedwabników, Jedwabniki, Jęczmień, Kabaczki świeże,
Karczochy świeże, Karmy i pasze dla zwierząt, Karpie koi. żywe, Kasze
dla drobiu, Kasztany jadalne świeże, Kiełki pszenicy jako pasza dla
zwierząt, Kompozycje świeżych owoców, Konopie, nieprzetworzone,
Kopra, Kora surowa, Korek jako surowiec, Korzenie cykorii, Korzenie
do spożycia przez zwierzęta, Krzewy, Krzewy róż, Kukurydza, Kwiaty,
Kwiaty suszone do dekoracji, Langusty [żywe], Liofilizowana przynęta wędkarska, Łosoś, żywy, Łupiny orzechów kokosowych, Makuchy,
Makuchy rzepaku dla bydła, Makuchy z kukurydzy dla bydła, Małże
żywe, Mączka dla zwierząt, Mączka lniana [pasza], Mączka lniana jako
pasza dla zwierząt, Mączka rybna na pasze dla zwierząt, Mączka
z orzechów arachidowych dla zwierząt, Mąka z ryżu [pasza], Menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub
naukowych], Mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, Migdały
[owoce], Napoje dla zwierząt domowych, Nasienie żyta, Nasiona,
Nieprzetworzona gryka, Nieprzetworzona komosa ryżowa, Nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane], Nieprzetworzone orzechy, Odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], Ogórki świeże,
Oliwki świeże, Orzechy kokosowe, Orzechy koli, Orzechy laskowe
świeże, Orzeszki arachidowe (makuchy z-) dla zwierząt, Orzeszki arachidowe świeże, Osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji
wina], Ostrygi żywe, Ości mątwy dla ptactwa, Otręby [pokarm dla
zwierząt], Otręby zbożowe, Owies, Owoce cytrusowe świeże, Owoce
świeże, Palmy, Palmy [liście palmowe], Papier pokryty piaskiem
[ściółka] dla zwierząt domowych, Papryki [rośliny], Pasza dla zwierząt
tucznych, Piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, Pnie
drzew, Pokarm dla ptaków, Pokarm dla zwierząt domowych, Pokrzywy, Pomarańcze, Pory świeże, Produkty do tuczenia zwierząt, Produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, Przynęty dla wędkarstwa [żywe], Pszenica, Pyłek [materiał
surowy], Rabarbar świeży, Raki żywe, Rośliny, Rośliny konopi, Rośliny
suszone do dekoracji, Ryby żywe, Ryż nieprzetworzony, Sadzonki,
Sałata świeża, Sardele, żywe, Sardynki. żywe, Sezam jadalny nieprzetworzony, Siano, Siemię lniane jako pasza dla zwierząt, Skorupiaki
[żywe], Słoma [pasza], Słoma na ściółkę, Słomiana mierzwa [do przykrycia humusu], Słód dla piwowarstwa i gorzelni, Soczewica świeża
[warzywa], Sól dla bydła, Spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, Strzykwy żywe, Suchary dla psów, Surowe drewno, Szpinak
świeży, Szyszki chmielowe, Szyszki sosnowe, Ściółka dla zwierząt,
Ściółka torfowa, Śledzie, żywe, Świeże kwiaty jadalne, Świeże ziarna
soi, Świeże ziemniaki, Świeży imbir, Trufle świeże, Trzcina cukrowa,
Tuńczyk żywy, Wapno do pasz, Warzywa świeże, Wieńce z kwiatów
naturalnych, Winogrona świeże, Winorośle, Wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, Wodorosty spożywcze nieprzetworzone dla
ludzi lub zwierząt, Wysłodziny, Wytłoki z owoców, Zarodki [botanika], Zboże w ziarnach nieprzetworzone, Ziarna [zboże], Ziarno do żywienia zwierząt, Ziarno kakaowe w stanie surowym, Zioła ogrodowe
świeże, Zwierzęta hodowlane do reprodukcji, Zwierzęta żywe, 32
Aperitify bezalkoholowe, Barley Wine [piwo], Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów, Bezalkoholowe wyciągi z owoców,
Brzeczka piwna, Brzeczka słodowa, Chmiel (wyciąg z-) do wytwarzania piwa, Cydr bezalkoholowy, Drinki na bazie piwa, Esencje do wytwarzania napojów bezalkoholowych nie w postaci olejków eterycznych, Koktajle bezalkoholowe, Kwas chlebowy [napoje
bezalkoholowe], Lemoniada, Moszcz, Napoje bezalkoholowe, Napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, Napoje bezalkoholowe na bazie
miodu, Napoje bezalkoholowe na bazie suszonych owoców, Napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, Napoje bezalkoholowe o smaku
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kawy, Napoje energetyzujące, Napoje gazowane (proszek do wytwarzania-), Napoje izotoniczne, Napoje na bazie owoców lub warzyw,
Napoje na bazie ryżu inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie soi
inne niż substytuty mleka, Napoje serwatkowe, Napoje sportowe
wzbogacane proteinami, Napój imbirowy, Orszada, Owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), Owocowe nektary bezalkoholowe, Pastylki
do napojów gazowanych, Piwo, Piwo słodowe, Pomidory (sok-) [napój], Sarsaparilla (napoje bezalkoholowe z-), Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Soki, Soki warzywne [napoje], Sorbety
[napoje], Syrop do lemoniady, Syropy do napojów, Winogrona
(moszcz-) niesfermentowany, Woda [napoje], Woda gazowana, Woda
gazowana (preparaty do produkcji-), Woda litowa, Woda mineralna
[napoje], Woda selcerska, Woda sodowa, Woda stołowa, 33 Alkohol
ryżowy, Alkohole wysokoprocentowe [napoje], Alkoholowe (ekstrakty-), Alkoholowe (esencje-), Alkoholowe ekstrakty owocowe, Anyżówka [likier], Aperitify, Arak, Brandy, Curaçao [likier], Cydr, Destylowane napoje, Destylowane napoje alkoholowe na bazie zbóż, Dżin,
Gorzkie nalewki, Gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa,
Gruszecznik [napój alkoholowy], Kirsz [alkohol na bazie wiśni], Koktajle, Likiery, Miętowy (likier-), Miód pitny, Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Napoje alkoholowe na bazie trzciny cukrowej, Napoje
alkoholowe wspomagające trawienie [likiery i alkohole wysokoprocentowe], Napoje alkoholowe zawierające owoce, Piquette [wino
z wytłoczyn winogronowych], Rum, Sake, Whisky, Wino, Wódka, 34
Bibułki papierosowe, Bloczki bibułki papierosowej, Ciekłe roztwory
do użytku w e-papierosach, Cygara, Cygaretki, Cygarnice, Cygarniczki, Fajki, Fajki (stojaczki na-), Fajki wodne, Filtry do papierosów, Gilotynki do cygar, Higroskopijny (papier-) do fajek, Humidory, Kamienie
do zapalniczek, Knoty do zapalniczek, Papierosy, Papierosy (kieszonkowe przyrządy do skręcania-), Papierosy elektroniczne, Papierosy
zawierające substytuty tytoniu nie do celów leczniczych, Papierośnice, Pojemniczki z gazem do zapalniczek, Pojemniki na zapałki, Popielniczki dla palaczy, Przybory do czyszczenia fajek, Spluwaczki dla
żujących tytoń, Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach
elektronicznych inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące
do tytoniu inne niż olejki eteryczne, Tabaka, Tabakierki, Tytoń, Tytoń
(pojemniki na-), Tytoń do żucia, Ustniki do cygar, Ustniki do cygarniczek, Ustniki z bursztynu do papierosów i cygar, Waporyzatory dla
palaczy do stosowania doustnego, Woreczki na tytoń, Zapalniczki
dla palaczy, Zapałki, Zapałki (pudełka na-), Zioła do palenia, 39 Akcje
ratunkowe [transport], Chroniony transport przedmiotów wartościowych, Dostarczanie gazet, Dostarczanie kwiatów, Dostarczanie paczek, Dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, Dostarczanie wiadomości, Dostawa energii elektrycznej, Dostawa
towarów, Dystrybucja energii, Dystrybucja wody, Eskortowanie podróżnych, Fracht, Fracht [przewóz towarów], Frankowanie przesyłek
pocztowych, Holowanie, Informacja o składowaniu, Informacja
o transporcie, Informacje o ruchu drogowym, Logistyka transportu,
Łamanie lodu, Magazynowanie elektronicznych nośników danych
lub dokumentów, Maklerstwo okrętowe, Maklerstwo transportowe,
Napełnianie automatów sprzedających, Obsługa śluz, Organizacja
transportu osobowego na rzecz osób trzecich poprzez aplikację online, Organizacja wiz podróżnych, paszportów i dokumentów na podróż dla osób wyjeżdżających za granicę, Organizowanie rejsów, Pakowanie prezentów, Pakowanie towarów, Parkowanie samochodów,
Pilotowanie, Pilotowanie dronów cywilnych, Pojazdy (wypożyczanie-), Pośrednictwo frachtowe, Powietrzny (transport-), Przechowywanie łodzi, Przenoszenie przewóz bagaży, Przeprowadzki, Przewożenie, Przewóz samochodami ciężarowymi, Ratownictwo podwodne,
Rezerwacja miejsc na podróż, Rezerwacja transportu, Składowanie
bagażu, Składowanie towarów, Spedycja, Ściąganie statków z mielizny, Transport, Transport autobusowy, Transport barkami, Transport
i przechowywanie odpadów, Transport karetkami ratunkowymi,
Transport kolejowy, Transport łodziami, Transport łodziami spacerowymi, Transport mebli, Transport morski, Transport pasażerski,
Transport promowy, Transport rurociągami, Transport rzeczny, Transport samochodami opancerzonymi, Transport tramwajowy, Udzielanie wskazówek o trasie dojazdu do celów podróży, Usługi butelkowania, Usługi car-sharingu, Usługi kierowców, Usługi kurierskie
[wiadomości lub towary], Usługi pomocy drogowej w przypadku
awarii pojazdów, Usługi ratownicze, Usługi rozładunku towarów,
Usługi taksówek, Usługi transportu barkami, Usługi transportu
na wycieczki ze zwiedzaniem, Usługi transportu samochodami silnikowymi, Usługi w zakresie carpoolingu, Usługi w zakresie organizowania transportu dla wycieczek, Uzupełnianie banknotów w bankoma-

Nr 29/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

tach, Wynajem autokarów, Wynajem łodzi, Wynajem samochodów,
wynajem silników lotniczych, Wynajem statków powietrznych, Wynajem systemów nawigacyjnych, Wynajem traktorów, Wynajem zamrażarek, Wynajmowanie garaży, Wynajmowanie koni, Wynajmowanie
magazynów, Wynajmowanie miejsc parkingowych, Wypożyczanie
dzwonów nurkowych [kesony], Wypożyczanie elektrycznych chłodziarek do wina, Wypożyczanie kontenerów magazynowych, Wypożyczanie samochodowych bagażników dachowych, Wypożyczanie
samochodów wyścigowych, Wypożyczanie skafandrów nurkowych,
Wypożyczanie wagonów towarowych, Wypożyczanie wózków inwalidzkich, Wypożyczanie zamrażarek, Wystrzeliwanie satelitów
na rzecz osób trzecich, Załadunek, wyładunek statków, Zbieranie
wyrobów nadających się do przetworzenia (transport).

(111) 352943
(220) 2021 11 05
(210) 536199
(151) 2022 04 22
(441) 2021 12 27
(732) MENNICA ZIELONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MENNICA ZIELONA
(540)

(531) 05.01.03, 05.01.13, 27.05.01
(510), (511) 14 Metale szlachetne i ich stopy, Wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i pół szlachetne, Przyrządy zegarmistrzowskie
chronometryczne.
(111) 352944
(220) 2021 11 10
(210) 536338
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732) FRATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) F FRATRIA grupa medialna
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 Nagrania audio, Nagrania wideo, Nagrania multimedialne, Nagrane nośniki danych do użytku z komputerami, Nagrane
magnetyczne nośniki danych, Nagrane płyty DVD, Nagrane płyty
kompaktowe [płyty CD], Nagrane płyty VCD, Płyty kompaktowe [audio-wideo], Płyty nagrane z obrazami, Urządzenia audiowizualne,
Programy komputerowe nagrane, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie komputerowe, Oprogramowanie do poczty elektronicznej
i przesyłania wiadomości, Oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych, Aplikacje komputerowe do pobrania, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne
do pobierania, Publikacje elektroniczne, Publikacje elektroniczne,
do pobrania, Publikacje elektroniczne [ładowalne], Interaktywne
publikacje elektroniczne, 16 Papier, Karton, Tektura, Druki, Materiały
drukarskie i introligatorskie, Fotografie, Papierowe materiały biurowe, Materiały przeznaczone dla artystów, Artykuły biurowe [z wyjątkiem mebli], Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Materiały
do pakowania z papieru, Materiały z tworzyw sztucznych do pako-
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wania, Czcionki drukarskie, Zestawy drukarskie, Publikacje drukowane, Katalogi, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Prospekty,
Broszury, Ulotki, Drukowane foldery informacyjne, Afisze, plakaty,
Nalepki, Naklejki, Czasopisma [periodyki], Gazety, Książki, Periodyki,
Reprodukcje graficzne, Obrazy, 35 Agencje reklamowe, Dystrybucja
materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, Reklamy radiowe, Reklamy
telewizyjne, Reżyserowanie filmów reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych, Rozpowszechnianie produktów do celów reklamowych, Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej,
czasu reklamowego i mediów na reklamy, Badanie rynku, Badania
opinii publicznej, Badania rynku i badania marketingowe, Usługi
w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Usługi w zakresie targów
i wystaw handlowych, Organizowanie imprez w celach handlowych
i reklamowych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Publikowanie
materiałów reklamowych, Skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, Gromadzenie informacji handlowych, Usługi
informacji biznesowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również
za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu danych, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Promowanie sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez dystrybucję
materiałów drukowanych i konkursy promocyjne, Elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, Prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, Organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów
motywacyjnych, Zarządzanie komputerowymi bazami danych, Przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, Prenumerata
gazet [dla osób trzecich], Optymalizacja stron internetowych, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Publikowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Usługi marketingowe, Usługi przeglądu prasy, Usługi relacji z mediami, Wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, 38 Agencje informacyjne, Fora
[pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Nadawanie bezprzewodowe, Nadawanie telewizji kablowej, Oferowanie połączeń
telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, Poczta elektroniczna, Transfer strumieniowy danych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja podkastów, Transmisja programów telewizyjnych,
Transmisja wideo na żądanie, Udostępnianie forów internetowych
online, Usługi telekomunikacyjne, Usługi w zakresie wideokonferencji, Zapewnianie dostępu do baz danych, Usługi telekonferencyjne,
Elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilustracji przez światową sieć komputerową, Usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, Transmisja i odbiór [transmisja] informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, Usługi
dostępu do Internetu, Zapewnianie dostępu do stron internetowych,
Zapewnianie dostępu do platform i portali w Internecie, Zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, Zapewnianie dostępu
do stron MP3 w Internecie, Zapewnianie dostępu do stron z muzyką
cyfrową w Internecie, Zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych
w Internecie, Zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line
w celu wyszukiwania danych, Zapewnianie dostępu do światowych
sieci komputerowych i innych sieci komputerowych, 41 Nauczanie
i szkolenia, Kształcenie ustawiczne, Rozrywka, Usługi sportowe i kulturalne, Zajęcia sportowe i kulturalne, Imprezy kulturalne, Usługi wydawnicze, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie multimedialne książek, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, Publikowanie książek i czasopism elektronicznych online,
Usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism
w Internecie, Publikowanie tekstów, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Fotografia, Usługi z zakresu bibliotek online, mianowicie świadczenie usług bibliotek elektronicznych udostępniających gazety, magazyny, zdjęcia i obrazy za pośrednictwem
sieci komputerowej online, Organizowanie kursów korespondencyjnych, Prowadzenie kursów korespondencyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Organizowanie i prowadzenie kongresów, Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem
osób, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie
i prowadzenie loterii, Organizacja przyjęć, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Organizowanie festynów w celach rozryw-
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kowych, Organizowanie festynów w celach edukacyjnych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie festiwali,
Usługi kształcenia praktycznego, Doradztwo zawodowe, Usługi reporterskie, Montaż programów radiowych, Montaż programów telewizyjnych, Produkcja filmów, Produkcja widowisk, Usługi filmowania
z powietrza, Montaż lub nagrywanie dźwięku i obrazu, Doradztwo
w zakresie produkcji filmów i muzyki, Usługi organizowania quizów,
Usługi w zakresie interaktywnych gier komputerowych, Rozrywka
interaktywna, Prowadzenie festiwali filmowych, Dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, Przekazywanie know-how [szkolenia], Redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Udostępnianie filmów online
nie do pobrania, Wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych,
Wypożyczanie kamer wideo, Wypożyczanie sprzętu audio, 42 Usługi
naukowe i technologiczne, Badania i analizy naukowe, Badania techniczne, Projektowanie techniczne, Projektowanie naukowe i technologiczne, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, Rozwój sprzętu komputerowego, Hosting portali
internetowych, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, Doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, Opracowywanie
platform komputerowych, Przechowywanie danych elektronicznych,
Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
Udostępnianie wyszukiwarek internetowych z konkretnymi opcjami
wyszukiwania, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, 45
Usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, Rejestrowanie nazw domen, Licencjonowanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo związane z licencjonowaniem oprogramowania
komputerowego, Doradztwo w zakresie własności intelektualnej, Licencjonowanie własności intelektualnej, Usługi serwisów społecznościowych online, Wynajem nazw domen internetowych, Zarządzanie
prawami autorskimi.

(111) 352945
(220) 2021 11 16
(210) 536573
(151) 2022 03 31
(441) 2021 12 13
(732) ROBS GROUP LOGISTIC SPÓŁKA AKCYJNA, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ROBS GROUP LOGISTIC
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, biały
(531) 07.01.14, 07.11.25, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.05,
27.05.09, 29.01.13
(510), (511) 6 Akcesoria metalowe do szyn szafy, Architektoniczne elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych
i ich stopów, Metalowe wsporniki do półek, Metalowe witryny sklepowe, Metalowe ramy regałów [inne niż meble], Metalowe wsporniki do półek [inne niż części mebli], Drabiny i rusztowania, z metalu,
Konstrukcje budowlane z metalu, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje metalowe (szkielety ramowe-) [budownictwo], Magazyny metalowe, Modułowe, prefabrykowane, stalowe szkielety konstrukcji,
Modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], Modułowe konstrukcje metalowe, Półki metalowe [konstrukcje], Prefabrykowane konstrukcje metalowe, 37 Usługi doradztwa w zakresie
budowy budynków, Budowa konstrukcji stalowych na budynki,
Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa stoisk i sklepów
targowych, Budowa stoisk na targach handlowych i wystawach,
Montaż [instalacja] konstrukcji budynków, Udzielanie informacji
związanych z konstrukcją budynków, 39 Lądowanie i wyładowanie
pojazdów, Magazynowanie, Magazynowanie towarów, Magazynowanie towarów handlowych, Świadczenie usług magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych, Transport
i składowanie, Składowanie towarów w magazynach, Składowanie
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towarów, Składowanie towarów w transporcie, Przewożenie i dostarczanie towarów, Organizacja transportu powietrznego, morskiego i lądowego, Organizowanie i świadczenie usług transportowych drogą lądową, morską i powietrzną, Informacja o transporcie,
Profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, Udzielanie porad
związanych z usługami spedycyjnymi, Usługi informacyjne w zakresie przewozu ładunku, Usługi informacyjne związane z metodami
transportu, Usługi informacyjne związane z transportem towarów,
Wynajem przestrzeni, struktur, jednostek i pojemników do magazynowania i transportu, Dzierżawa magazynów, Wynajem miejsc
magazynowych, Wynajem obiektów i urządzeń magazynowych,
Wynajem kontenerów do magazynowania i składowania, Wypożyczanie regałów paletowych, Wypożyczanie środków transportu,
Usługi wynajmu związane z transportem i magazynowaniem, 40
Wynajmowanie sprzętu maszynowego do montażu, 42 Analizy
wykonalności projektu, Badania dotyczące projektowania, Doradztwo techniczne związane z projektowaniem, Planowanie projektu,
Planowanie [projektowanie] budynków, Projektowanie budowlane,
Projektowanie budynków, Projektowanie systemów składowania,
Projektowanie systemów inżynierii budowlanej, Projektowanie
wnętrz budynków, Projektowanie techniczne i doradztwo, Usługi
doradcze związane z projektowaniem budynków, Usługi doradcze
w zakresie projektowania, Usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, Usługi projektowania na zamówienie, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie mebli, Projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób trzecich.

(111) 352946
(220) 2021 11 19
(210) 536733
(151) 2022 04 25
(441) 2021 12 20
(732) D.R.E. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gronowo Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DRE supreme
(540)

(591) złoty
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 Drzwi metalowe, ościeżnice i skrzydła drzwiowe metalowe, drzwi przeciwpożarowe, 10 Przeciwpożarowe meble specjalne do celów medycznych, 19 Niemetalowe materiały budowlane,
niemetalowe drzwi, niemetalowe ościeżnice i skrzydła drzwiowe,
niemetalowe okna, płyty niemetalowe, 20 Meble, akcesoria do mebli drewnianych i drewnopochodnych, drzwi do mebli, 37 Usługi
montażowe, remontowo-budowlane, 39 Usługi transportowe i magazynowe, 40 Usługi w zakresie obróbki metali, drewna i materiałów
drewnopochodnych .
(111) 352947
(220) 2021 11 22
(210) 536790
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) URBAN KAROLINA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DancePRO
(510), (511) 41 Nauczanie i szkolenia, nauka tańca, kultura fizyczna,
usługi trenerskie, zajęcia sportowe, rozrywka, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], rozrywka w postaci występów tanecznych, organizowanie i prowadzenie obozów tanecznych, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie pokazów tańca.
(111) 352948
(220) 2021 11 22
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) URBAN KAROLINA, Gdańsk (PL)
(540) (znak graficzny)

(210) 536793
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(540)

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 24.13.01, 24.13.25
(510), (511) 25 Odzież, odzież codzienna, kurtki, płaszcze, okrycia
wierzchnie, bluzy, bluzki, topy, T-shirty, golfy, swetry, odzież z dzianiny, szale, szaliki, chusty, kamizelki, kaptury do ubrań, paski, rękawiczki, marynarki, dolne części ubrań, spodnie, legginsy, spódnice,
sukienki, kombinezony [odzież], koszule, ubrania, skarpetki, rajstopy,
bielizna osobista, body, kostiumy kąpielowe, nakrycia głowy, czapki,
opaski na głowę, daszki, obuwie, odzież sportowa.
(111) 352949
(220) 2021 11 22
(210) 536794
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) zen
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.02.01
(510), (511) 20 Pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych,
21 Sprzęt kuchenny-pałeczki, talerze jednorazowego użytku, talerze
papierowe, 29 Owoce morza, ryby, warzywa-wymienione towary
mrożone, chłodzone, apertyzowane, gotowane, konserwowane
lub suszone, również w postaci przetworzonej, przyrządzonej i/lub
w postaci mieszanek, wodorosty konserwowe, 30 Bułki, bułeczki,
chleb, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, herbata, imbir
marynowany, makaron japoński udon, makaron soba, przyprawy
smakowe (marynaty, sosy np. sojowy, wasabi), ramen (japońskie
danie na bazie makaronu), ryż, ryżowe kulki-onigiri, sajgonki, sushi,
ziarna sezamu, 31 Warzywa świeże, wodorosty spożywcze nieprzetworzone, 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: gastronomicznej, spożywczej-owoce morza i ryby, warzywa, przyprawy smakowe-marynaty, sosy 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, 43 Serwis gastronomiczny, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii, kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.
(111) 352950
(151) 2022 04 05

(220) 2021 11 22
(441) 2021 12 20

(210) 536795
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(732) FARUTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) HORECA Aroma
(510), (511) 29 Ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mięsne, koncentraty na bazie warzyw do gotowania, olej i tłuszcz kokosowy, olej: kukurydziany spożywczy, palmowy jadalny, rzepakowy
jadalny, słonecznikowy do celów spożywczych, sojowy spożywczy,
z oliwek jadalny, z orzecha palmowego do żywności, z siemienia
lnianego do celów kulinarnych, Oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, papryka konserwowana, pikle, 30 Aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, keczup,
mieszanki przyprawowe, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (marynaty, sosy), sosy do makaronów, sosy: owocowe,
pomidorowe, sałatkowe, sojowe, Zioła do celów spożywczych, zioła
konserwowane (przyprawy), 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 artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, jak również warzywa i inne produkty pochodzenia roślinnego przeznaczone do spożycia lub konserwowania jak również
środki do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych
jak np. mieszanek przyprawowych i przypraw smakowych-marynat,
sosów 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, 43 Serwis gastronomiczny, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje dla: hoteli, kafeterii,
kawiarni, restauracji, sklepów, snack-barów, stołówek.
(111) 352951
(220) 2021 11 23
(210) 536802
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) 3DIVINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ADVENTURE FORGE
(510), (511) 20 Figurki z żywicy, Modele figurek [ozdoby] z syntetycznej żywicy, Modele [ozdoby] wykonane z żywicy syntetycznej,
Modele pojazdów [ozdoby] wyrabiane z syntetycznej żywicy, Modele w zmniejszonej skali [ozdoby] z tworzyw sztucznych, Wyroby
artystyczne wykonane z tworzyw sztucznych, 28 Modele do użytku
w grach fabularnych, Miniaturki wykorzystywane w grach wojennych, Miniaturki do gry.
(111) 352952
(220) 2021 11 24
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732) KRASUCKA MAGDALENA, Lublin (PL);
DUDZIAK MICHAŁ, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KEBAB PIRI PIRI
(540)

(210) 536858

(591) czarny, czerwony, biały, zielony
(531) 05.09.15, 08.07.10, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14, 26.04.02,
26.04.16
(510), (511) 43 Usługi restauracyjne. 		
(551) wspólne prawo ochronne
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(111) 352953
(220) 2021 11 25
(210) 536928
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) STEFAŃCZYK TOMASZ POLORTO, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) helo
(540)

(591) jasnozielony, ciemnozielony
(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.13.25, 29.01.03
(510), (511) 44 Stomatologia, w tym usługi ortodontyczne.
(111) 352954
(220) 2021 11 25
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) KEMPSKI KRZYSZTOF, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) la furia
(540)

(210) 536929

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 Odzież.
(111) 352955
(220) 2021 11 26
(210) 536973
(151) 2022 04 07
(441) 2021 12 20
(732) CZARNY MARIUSZ, Jasło (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bearte Mariusz Czarny
(510), (511) 20 Meble, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami.
(111) 352956
(220) 2021 11 26
(151) 2022 04 07
(441) 2021 12 20
(732) ZIĘTKOWSKI KAMIL, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARESS
(540)

(210) 536974

(591) czarny, złoty
(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 Gadżety erotyczne, Zabawki erotyczne, 25 Odzież.
(111) 352957
(220) 2021 11 27
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PremiumOutlet

(210) 536993
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(540)

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23,
24.15.02, 24.15.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Samochody, Samochody
osobowe i części konstrukcyjne do nich, Samochody dostawcze, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe,
w tym silniki do pojazdów lądowych, Osłony do silników pojazdów
lądowych, Dopalacze do silników pojazdów lądowych, Rozruszniki
do pojazdów lądowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych,
Amortyzatory [części pojazdów], Hamulce do pojazdów, Sprzęt hamulcowy do pojazdów, Klocki hamulcowe do pojazdów, Klocki hamulcowe do samochodów, Hamulcowe części do pojazdów, Systemy
hamulcowe do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Tarcze
hamulcowe, Układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, Zestawy hamulcowe do pojazdów, Zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, Dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, Cylindry
hamulca głównego, Linki hamulców do pojazdów, Bębny hamulcowe, Cylindry amortyzujące [części do pojazdów], Karoserie do pojazdów, Części karoserii do pojazdów, Nadwozia pojazdów, Części nadwozia pojazdów, Deski rozdzielcze, Kierownice, Drzwi do pojazdów,
Klamki do drzwi pojazdów lądowych, Sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Elektroniczne urządzenia
zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, Elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów,
Dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Konsole stanowiące części wnętrz
pojazdów, Łączniki hydrauliczne do pojazdów, Metalowe haki holownicze do pojazdów, Mocowania haków holowniczych, Obwody
hydrauliczne do pojazdów, Ochronne okładziny do wnęk w tapicerce
w pojazdach, Ochronne osłony termiczne do pojazdów, Okładziny
do pojazdów, Oparcia do siedzeń pojazdów, Osie pojazdów, Osłony
aerodynamiczne do pojazdów, Osłony boczne do pojazdów, Osłony
ochronne do pojazdów [ukształtowane], Osłony na otwory głośników w pojazdach, Podwozia pojazdów, Półki przystosowane do użytku w pojazdach, Przednie lub tylne szyby do pojazdów, Przeguby
homokinetyczne [części pojazdów], Przeguby kulowe [części pojazdów], Przewody paliwowe do pojazdów, Ramiona do wycieraczek,
Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, Siedzenia do pojazdów,
Spoilery do pojazdów, Sprężyny amortyzujące do pojazdów, Stojaki
na napoje do pojazdów, Systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach, Szyby do pojazdów, Turbiny do pojazdów lądowych, Tuleje
do pojazdów, Zawieszenia do pojazdów, Zderzaki do pojazdów, Zębatki kierownicze do pojazdów, Wycieraczki przednich świateł, Bieżniki opon, Dętki [do opon samochodowych], Kołpaki, Koła zębate
tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, Pompy powietrza
do samochodów, Sprzęt naprawczy do opon, Urządzenia do montażu opon, Urządzenia do pompowania opon, Blokady kierownicy,
Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Poduszki powietrzne do pojazdów, Uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, Bagażniki do pojazdów, Pokrywy bagażników samochodowych, Pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, Błotniki, Dachy
przesuwane do pojazdów, Elektryczne szyberdachy do pojazdów,
Części wykończenia wnętrza samochodów, Sprzęgła do pojazdów
lądowych, Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, Dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, Dźwignie zmiany biegów do samochodów, Skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, Gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów
lądowych, Mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych,
Osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, Elektryczne
urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, Misy
olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, Fotele samochodowe, Przenośne foteliki dziecięce do samochodów, Poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, Dopasowane pokrowce na pojazdy, Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane],
Pokrowce na siedzenia pojazdów, Pokrowce na zagłówki do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Klamki do drzwi samochodowych, Łańcuchy do samochodów, Łożyska kół do pojazdów lądowych, Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka wsteczne, Maski
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do pojazdów, Mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych,
Nadwozia samochodowe, Osie [części pojazdów lądowych], Panele
ozdobne do nadwozi pojazdów, Podłokietniki do pojazdów, Przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, Przekładnie do pojazdów
lądowych, Ramki do tablic rejestracyjnych, Szyberdachy do samochodów, Wycieraczki do przednich szyb, Zawieszenia kół, Zderzaki
samochodowe, Zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, Zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów, Elektryczne napędy do pojazdów, 35 Usługi reklamowe, Marketing dotyczący promocji, Kompilacja list potencjalnych klientów,
Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych
baz danych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów
mechanicznych, Dystrybucja ulotek reklamowych, Dystrybucja próbek reklamowych, Dystrybucja prospektów i próbek, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, Pokazy towarów dla celów reklamowych,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich],
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: pojazdy i środki transportu, samochody, samochody osobowe
i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze, części i akcesoria do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, w tym silniki
do pojazdów lądowych, osłony do silników pojazdów lądowych, dopalacze do silników pojazdów lądowych, rozruszniki do pojazdów
lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, amortyzatory
[części pojazdów], hamulce do pojazdów, sprzęt hamulcowy do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe części do pojazdów, systemy hamulcowe
do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe,
układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, zestawy hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, cylindry hamulca głównego,
linki hamulców do pojazdów, bębny hamulcowe, cylindry amortyzujące [części do pojazdów], karoserie do pojazdów, części karoserii
do pojazdów, nadwozia pojazdów, części nadwozia pojazdów, deski
rozdzielcze, kierownice, drzwi do pojazdów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające
przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne urządzenia alarmowe
zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe alarmy
cofania do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne
do pojazdów, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów, łączniki
hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holownicze do pojazdów,
mocowania haków holowniczych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: obwody hydrauliczne do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach,
ochronne osłony termiczne do pojazdów, okładziny do pojazdów,
oparcia do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony aerodynamiczne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony ochronne
do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory głośników w pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane do użytku w pojazdach, przednie lub tylne szyby do pojazdów, przeguby homokinetyczne [części pojazdów], przeguby kulowe [części pojazdów],
przewody paliwowe do pojazdów, ramiona do wycieraczek, resory
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, siedzenia do pojazdów, spoilery
do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, stojaki na napoje
do pojazdów, systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach,
szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżniki opon,
dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, pompy powietrza do samochodów, sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu opon, urządzenia do pompowania opon, blokady kierownicy, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, poduszki powietrzne do pojazdów,
uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażników samochodowych, pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, błotniki, dachy przesuwane do pojazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów, części
wykończenia wnętrza samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej
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i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
online w zakresie następujących towarów: sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów
lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła
do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do samochodów, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów
lądowych, mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych,
osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, elektryczne
urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, misy
olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele
samochodowe, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, dopasowane pokrowce na pojazdy, ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, klamki do drzwi samochodowych,
łańcuchy do samochodów, łożyska kół do pojazdów lądowych, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, maski do pojazdów,
mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, osie [części pojazdów lądowych], panele ozdobne
do nadwozi pojazdów, podłokietniki do pojazdów, przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych,
ramki do tablic rejestracyjnych, szyberdachy do samochodów, wycieraczki do przednich szyb, zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów,
elektryczne napędy do pojazdów, 36 Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia od wypadków samochodowych, Usługi ubezpieczeniowe
związane z awariami mechanicznymi, Usługi gwarancji finansowych
w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadku lub
awarii pojazdów, Usługi ubezpieczeń gwarancji, Usługi gwarancji
w zakresie pojazdów, Usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku
awarii mechanicznej silnika, Usługi gwarantowania ubezpieczeń
od wypadków, Usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności osobistej, Zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, Zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi
pojazdami lądowymi, Usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
pojazdów, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami od wypadków, Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach samochodowych, Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach transportowych, Usługi pośrednictwa w usługach doradczych w zakresie
ubezpieczeń, Usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń innych
niż na życie, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych,
Udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych
niż na życie, Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi
wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych,
Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Wycena i obsługa roszczeń
ubezpieczeniowych, Zawieranie umów ubezpieczeniowych innych
niż na życie, Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż
na życie, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
Usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, Usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, Usługi
finansowania samochodów, Usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi
finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), Finansowanie leasingu pojazdów,
Usługi w zakresie organizowania kredytów, Usługi zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, Zabezpieczone pożyczki
udzielane w celu sfinansowania depozytu pojazdów silnikowych,
Zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania postanowień umów ratalnych na pojazdy silnikowe, Wycena używanych samochodów, Udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych, Wynajem nieruchomości, Wynajem powierzchni
biurowej, 37 Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych,
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich,
Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich,
Konserwacja i naprawa opon, Wulkanizacja opon samochodowych
[naprawa], Usługi w zakresie montażu opon, Ustawianie zbieżności
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[wyrównywanie] opon, Wymiana kół, Wymiana opon, Przegląd pojazdów, Serwis pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Odnawianie pojazdów, Czyszczenie i polerowanie pojazdów
silnikowych, Mycie pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Nakładanie
farb przeciwrdzewnych na pojazdy, Malowanie pojazdów mechanicznych, Odświeżanie lakieru samochodu, Tapicerowanie siedzeń
w pojazdach, Usługi stacji obsługi pojazdów, Usługi stacji naprawy
pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Usługi informacyjne
i doradcze związane z naprawą pojazdów, 39 Usługi transportowe,
Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, Usługi
w zakresie organizowania transportu, Odbiór, transport i dostawa
towarów, Logistyka transportu, Przewożenie i dostarczanie towarów,
Transport drogowy, Transport samochodowy, Składowanie i dostarczanie towarów, Transport i składowanie towarów, Usługi dostawcze,
Usługi spedycyjne, Dostarczanie pojazdów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Przechowywanie pojazdów, Przechowywanie części
do pojazdów mechanicznych, Udostępnianie miejsc parkingowych,
Udostępnianie obiektów parkingowych, Usługi w zakresie garażowania pojazdów, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem pojazdów, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych,
Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wypożyczania
pojazdów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Usługi pomocy
drogowej w przypadku awarii pojazdów, Usługi holowania samochodów.

(111) 352958
(220) 2021 11 27
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) AUTOGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PremiumOutlet
(540)

(210) 536994

(531) 27.05.01, 27.05.05, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 24.15.02,
24.15.13
(510), (511) 12 Pojazdy i środki transportu, Samochody, Samochody
osobowe i części konstrukcyjne do nich, Samochody dostawcze, Części i akcesoria do pojazdów lądowych, Mechanizmy napędowe,
w tym silniki do pojazdów lądowych, Osłony do silników pojazdów
lądowych, Dopalacze do silników pojazdów lądowych, Rozruszniki
do pojazdów lądowych, Wały napędowe do pojazdów lądowych,
Amortyzatory [części pojazdów], Hamulce do pojazdów, Sprzęt hamulcowy do pojazdów, Klocki hamulcowe do pojazdów, Klocki hamulcowe do samochodów, Hamulcowe części do pojazdów, Systemy
hamulcowe do pojazdów, Szczęki hamulcowe do pojazdów, Tarcze
hamulcowe, Układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, Zestawy hamulcowe do pojazdów, Zaciski hamulca tarczowego do pojazdów lądowych, Dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, Cylindry
hamulca głównego, Linki hamulców do pojazdów, Bębny hamulcowe, Cylindry amortyzujące [części do pojazdów], Karoserie do pojazdów, Części karoserii do pojazdów, Nadwozia pojazdów, Części nadwozia pojazdów, Deski rozdzielcze, Kierownice, Drzwi do pojazdów,
Klamki do drzwi pojazdów lądowych, Sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, Elektroniczne urządzenia
zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, Elektroniczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów,
Dźwiękowe alarmy cofania do pojazdów, Koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, Konsole stanowiące części wnętrz
pojazdów, Łączniki hydrauliczne do pojazdów, Metalowe haki holownicze do pojazdów, Mocowania haków holowniczych, Obwody
hydrauliczne do pojazdów, Ochronne okładziny do wnęk w tapicerce
w pojazdach, Ochronne osłony termiczne do pojazdów, Okładziny
do pojazdów, Oparcia do siedzeń pojazdów, Osie pojazdów, Osłony
aerodynamiczne do pojazdów, Osłony boczne do pojazdów, Osłony
ochronne do pojazdów [ukształtowane], Osłony na otwory głośników w pojazdach, Podwozia pojazdów, Półki przystosowane do użyt-
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ku w pojazdach, Przednie lub tylne szyby do pojazdów, Przeguby
homokinetyczne [części pojazdów], Przeguby kulowe [części pojazdów], Przewody paliwowe do pojazdów, Ramiona do wycieraczek,
Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, Siedzenia do pojazdów,
Spoilery do pojazdów, Sprężyny amortyzujące do pojazdów, Stojaki
na napoje do pojazdów, Systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach, Szyby do pojazdów, Turbiny do pojazdów lądowych, Tuleje
do pojazdów, Zawieszenia do pojazdów, Zderzaki do pojazdów, Zębatki kierownicze do pojazdów, Wycieraczki przednich świateł, Bieżniki opon, Dętki [do opon samochodowych], Kołpaki, Koła zębate
tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, Pompy powietrza
do samochodów, Sprzęt naprawczy do opon, Urządzenia do montażu opon, Urządzenia do pompowania opon, Blokady kierownicy,
Pasy bezpieczeństwa do pojazdów, Poduszki powietrzne do pojazdów, Uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, Bagażniki do pojazdów, Pokrywy bagażników samochodowych, Pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, Błotniki, Dachy
przesuwane do pojazdów, Elektryczne szyberdachy do pojazdów,
Części wykończenia wnętrza samochodów, Sprzęgła do pojazdów
lądowych, Elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów lądowych, Mechanizmy sprzęgła do samochodów, Tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, Dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, Dźwignie zmiany biegów do samochodów, Skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, Gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów
lądowych, Mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych,
Osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, Elektryczne
urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, Misy
olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, Fotele samochodowe, Przenośne foteliki dziecięce do samochodów, Poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, Dopasowane pokrowce na pojazdy, Ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane],
Pokrowce na siedzenia pojazdów, Pokrowce na zagłówki do pojazdów, Kierunkowskazy do pojazdów, Klamki do drzwi samochodowych, Łańcuchy do samochodów, Łożyska kół do pojazdów lądowych, Lusterka boczne do pojazdów, Lusterka wsteczne, Maski
do pojazdów, Mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych,
Nadwozia samochodowe, Osie [części pojazdów lądowych], Panele
ozdobne do nadwozi pojazdów, Podłokietniki do pojazdów, Przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, Przekładnie do pojazdów
lądowych, Ramki do tablic rejestracyjnych, Szyberdachy do samochodów, Wycieraczki do przednich szyb, Zawieszenia kół, Zderzaki
samochodowe, Zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, Zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów, Elektryczne napędy do pojazdów, 35 Usługi reklamowe, Marketing dotyczący promocji, Kompilacja list potencjalnych klientów,
Kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych
baz danych, Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów
handlowych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów
mechanicznych, Dystrybucja ulotek reklamowych, Dystrybucja próbek reklamowych, Dystrybucja prospektów i próbek, Reklamy radiowe, Reklamy telewizyjne, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, Pokazy towarów dla celów reklamowych,
Wynajmowanie przestrzeni reklamowej, Wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, Zarządzanie flotą pojazdów [dla osób trzecich],
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: pojazdy i środki transportu, samochody, samochody osobowe
i części konstrukcyjne do nich, samochody dostawcze, części i akcesoria do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe, w tym silniki
do pojazdów lądowych, osłony do silników pojazdów lądowych, dopalacze do silników pojazdów lądowych, rozruszniki do pojazdów
lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, amortyzatory
[części pojazdów], hamulce do pojazdów, sprzęt hamulcowy do pojazdów, klocki hamulcowe do pojazdów, klocki hamulcowe do samochodów, hamulcowe części do pojazdów, systemy hamulcowe
do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, tarcze hamulcowe,
układy hamulcowe do pojazdów i części do nich, zestawy hamulcowe do pojazdów, zaciski hamulca tarczowego do pojazdów, dźwignie hamulców ręcznych do pojazdów, cylindry hamulca głównego,
linki hamulców do pojazdów, bębny hamulcowe, cylindry amortyzujące [części do pojazdów], karoserie do pojazdów, części karoserii
do pojazdów, nadwozia pojazdów, części nadwozia pojazdów, deski
rozdzielcze, kierownice, drzwi do pojazdów, klamki do drzwi pojaz-
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dów lądowych, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, elektroniczne urządzenia zabezpieczające
przed kradzieżą do pojazdów, elektroniczne urządzenia alarmowe
zabezpieczające przed kradzieżą do pojazdów, dźwiękowe alarmy
cofania do pojazdów, koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne
do pojazdów, konsole stanowiące części wnętrz pojazdów, łączniki
hydrauliczne do pojazdów, metalowe haki holownicze do pojazdów,
mocowania haków holowniczych, Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: obwody hydrauliczne do pojazdów, ochronne okładziny do wnęk w tapicerce w pojazdach,
ochronne osłony termiczne do pojazdów, okładziny do pojazdów,
oparcia do siedzeń pojazdów, osie pojazdów, osłony aerodynamiczne do pojazdów, osłony boczne do pojazdów, osłony ochronne
do pojazdów [ukształtowane], osłony na otwory głośników w pojazdach, podwozia pojazdów, półki przystosowane do użytku w pojazdach, przednie lub tylne szyby do pojazdów, przeguby homokinetyczne [części pojazdów], przeguby kulowe [części pojazdów],
przewody paliwowe do pojazdów, ramiona do wycieraczek, resory
[sprężyny] zawieszenia pojazdów, siedzenia do pojazdów, spoilery
do pojazdów, sprężyny amortyzujące do pojazdów, stojaki na napoje
do pojazdów, systemy kontroli stabilności do użytku w pojazdach,
szyby do pojazdów, turbiny do pojazdów lądowych, tuleje do pojazdów, zawieszenia do pojazdów, zderzaki do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, wycieraczki przednich świateł, bieżniki opon,
dętki [do opon samochodowych], kołpaki, koła zębate tarczowe stanowiące części pojazdów lądowych, pompy powietrza do samochodów, sprzęt naprawczy do opon, urządzenia do montażu opon, urządzenia do pompowania opon, blokady kierownicy, pasy
bezpieczeństwa do pojazdów, poduszki powietrzne do pojazdów,
uchwyty do regulacji pasów bezpieczeństwa, bagażniki do pojazdów, pokrywy bagażników samochodowych, pojemniki przystosowane do użytku w bagażnikach pojazdów, błotniki, dachy przesuwane do pojazdów, elektryczne szyberdachy do pojazdów, części
wykończenia wnętrza samochodów, Usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone
online w zakresie następujących towarów: sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych do pojazdów
lądowych, mechanizmy sprzęgła do samochodów, tarcze sprzęgła
do pojazdów lądowych, dźwignie do sprzęgieł do pojazdów lądowych, dźwignie zmiany biegów do samochodów, skrzynie biegów
do pojazdów lądowych, gałki dźwigni zmiany biegów do pojazdów
lądowych, mechanizmy zmiany biegów do pojazdów lądowych,
osłony górne skrzyni biegów do pojazdów lądowych, elektryczne
urządzenia zmiany biegów do silników pojazdów lądowych, misy
olejowe stanowiące części skrzyń biegów pojazdów lądowych, fotele
samochodowe, przenośne foteliki dziecięce do samochodów, poduszki przystosowane do użytku w pojazdach, dopasowane pokrowce na pojazdy, ochronne pokrowce do pojazdów [dopasowane], pokrowce na siedzenia pojazdów, pokrowce na zagłówki do pojazdów,
kierunkowskazy do pojazdów, klamki do drzwi samochodowych,
łańcuchy do samochodów, łożyska kół do pojazdów lądowych, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, maski do pojazdów,
mechanizmy przekładniowe do pojazdów lądowych, nadwozia samochodowe, osie [części pojazdów lądowych], panele ozdobne
do nadwozi pojazdów, podłokietniki do pojazdów, przeguby uniwersalne do pojazdów lądowych, przekładnie do pojazdów lądowych,
ramki do tablic rejestracyjnych, szyberdachy do samochodów, wycieraczki do przednich szyb, zawieszenia kół, zderzaki samochodowe, zbiorniki paliwowe do pojazdów lądowych, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych do pojazdów,
elektryczne napędy do pojazdów, 36 Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia od wypadków samochodowych, Usługi ubezpieczeniowe
związane z awariami mechanicznymi, Usługi gwarancji finansowych
w zakresie zwrotu kosztów poniesionych na skutek wypadku lub
awarii pojazdów, Usługi ubezpieczeń gwarancji, Usługi gwarancji
w zakresie pojazdów, Usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku
awarii mechanicznej silnika, Usługi gwarantowania ubezpieczeń
od wypadków, Usługi ubezpieczeniowe związane z kradzieżą własności osobistej, Zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, Zapewnianie gwarancji związanych z używanymi silnikowymi
pojazdami lądowymi, Usługi w zakresie organizowania ubezpieczenia, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpieczeniami
pojazdów, Usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubezpiecze-
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niami od wypadków, Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach samochodowych, Usługi pośrednictwa w ubezpieczeniach transportowych, Usługi pośrednictwa w usługach doradczych w zakresie
ubezpieczeń, Usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń innych
niż na życie, Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, Usługi informacyjne i konsultacyjne w zakresie ubezpieczeń i finansów, Udzielanie informacji dotyczących usług finansowych i ubezpieczeniowych,
Udzielanie informacji związanych z zawieraniem ubezpieczeń innych
niż na życie, Usługi finansowe związane z ubezpieczeniami, Usługi
wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych,
Wyceny dla celów ubezpieczeniowych, Wycena i obsługa roszczeń
ubezpieczeniowych, Zawieranie umów ubezpieczeniowych innych
niż na życie, Likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż
na życie, Usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe,
Usługi kredytowe dotyczące pojazdów mechanicznych, Pośrednictwo w umowach kredytowych, Pośrednictwo w zakresie zakupu
na raty, Doradztwo dotyczące pożyczek i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, Usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, Udostępnianie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing, Usługi
finansowania samochodów, Usługi finansowania składek ubezpieczeniowych, Usługi finansowe w zakresie zakupu pojazdów, Usługi
finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, Usługi w zakresie finansowania zakupów na raty (leasing), Finansowanie leasingu pojazdów,
Usługi w zakresie organizowania kredytów, Usługi zarządzania w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, Zabezpieczone pożyczki
udzielane w celu sfinansowania depozytu pojazdów silnikowych,
Zabezpieczone pożyczki udzielane w celu sfinansowania postanowień umów ratalnych na pojazdy silnikowe, Wycena używanych samochodów, Udzielanie informacji związanych z wyceną samochodów używanych, Wynajem nieruchomości, Wynajem powierzchni
biurowej, 37 Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych,
ich części oraz silników pojazdów mechanicznych i części do nich,
Naprawa i wykańczanie karoserii samochodowej dla osób trzecich,
Konserwacja i naprawa opon, Wulkanizacja opon samochodowych
[naprawa], Usługi w zakresie montażu opon, Ustawianie zbieżności
[wyrównywanie] opon, Wymiana kół, Wymiana opon, Przegląd pojazdów, Serwis pojazdów, Serwisowanie (przegląd) silników pojazdów, Odnawianie pojazdów, Czyszczenie i polerowanie pojazdów
silnikowych, Mycie pojazdów, Usługi tuningu pojazdów, Nakładanie
farb przeciwrdzewnych na pojazdy, Malowanie pojazdów mechanicznych, Odświeżanie lakieru samochodu, Tapicerowanie siedzeń
w pojazdach, Usługi stacji obsługi pojazdów, Usługi stacji naprawy
pojazdów, Usługi napraw awarii pojazdów, Doradztwo dotyczące naprawy pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów, Instalowanie urządzeń zapobiegających kradzieżom, Usługi informacyjne
i doradcze związane z naprawą pojazdów, 39 Usługi transportowe,
Usługi w zakresie transportu samochodami ciężarowymi, Usługi
w zakresie organizowania transportu, Odbiór, transport i dostawa
towarów, Logistyka transportu, Przewożenie i dostarczanie towarów,
Transport drogowy, Transport samochodowy, Składowanie i dostarczanie towarów, Transport i składowanie towarów, Usługi dostawcze,
Usługi spedycyjne, Dostarczanie pojazdów, Ładowanie i wyładowanie pojazdów, Przechowywanie pojazdów, Przechowywanie części
do pojazdów mechanicznych, Udostępnianie miejsc parkingowych,
Udostępnianie obiektów parkingowych, Usługi w zakresie garażowania pojazdów, Wynajem garaży i miejsc parkingowych, Wynajem pojazdów, Usługi w zakresie wypożyczania pojazdów samochodowych,
Organizowanie wynajmu pojazdów, Organizowanie wypożyczania
pojazdów, Udostępnianie pojazdów do wynajmu, Usługi pomocy
drogowej w przypadku awarii pojazdów, Usługi holowania samochodów.

(111) 352959
(220) 2021 11 28
(210) 537003
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) DONIEC ALEKSANDRA, Sandomierz (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Hasherezade
(510), (511) 38 Komunikacja za pośrednictwem blogów online, 41
Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, 42 Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne.
(111) 352960
(151) 2022 04 14

(220) 2021 12 03
(441) 2021 12 27

(210) 537305
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(732) KALINOWSKI JAN, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BABIA GÓRA 1725
(510), (511) 33 Wódka.
(111) 352961
(220) 2021 07 15
(151) 2022 01 24
(441) 2021 08 30
(732) TRADEDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TradeDom
(540)

(210) 531599

(591) czarny, niebieski
(531) 02.09.16, 26.04.01, 26.04.09, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Interfejsy komputerowe, Programy komputerowe [software ładowalny], Oprogramowanie komputerowe, Programy komputerowe przechowywane w formie cyfrowej, Programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie i przeszukiwanie baz danych
on-line, Użytkowe programy komputerowe do pobrania, Programy
sterujące komputerowe nagrane, Oprogramowanie do pobrania,
35 Usługi w zakresie sprzedaży oprogramowania komputerowego,
Komputerowe zarządzanie plikami, Pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
Usługi prowadzenia portali internetowych w zakresie rozpowszechniania wiadomości i aktualności, prowadzenia forów, Pośrednictwo
w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych,
38 Transfer strumieniowy danych, 42 Usługi doradztwo, konsultacje
i informacja w zakresie technologii informacyjnych, Hosting, Oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania
komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Integracja
systemów i sieci komputerowych, Tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Analiza systemów komputerowych, Usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, Oprogramowanie jako
usługa (SaaS), Usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, Chmura obliczeniowa, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
Doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, Monitorowanie
systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego
dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, Elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania kradzieży
tożsamości w Internecie, Elektroniczne monitorowanie aktywności
związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, Platforma jako usługa (PaaS), Tworzenie platform komputerowych, Administrowanie stronami komputerowymi, Aktualizacja
oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, Instalacje oprogramowania komputerowego, Programowanie komputerowe, Konwersja danych lub dokumentów do postaci elektronicznej,
Konserwacja oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie
wzornictwa przemysłowego, Zarządzanie serwerami, Elektroniczne przechowywanie danych i elektroniczne tworzenie kopii zapasowych danych w komputerowych bazach danych, Projektowanie
i opracowywanie programów do przetwarzania danych, Rozwój
techniczny elektronicznych przewodników po programach, usług
internetowych zasobów serwerowni (server hosting), Badania w bazach danych i w Internecie w zakresie technologii komputerowej
i badań naukowych, Udzielanie wskazówek i informacji w zakresie
technologii komputerowej i badań naukowych za pośrednictwem
technologii telekomunikacyjnej, Wynajem oprogramowania komputerowego, Pozycjonowanie stron internetowych, Usługi projektowania, instalacji, powielania, aktualizacji, konserwacji i wypożyczania oprogramowania komputerowego, Usługi w zakresie konwersji
danych przez programy komputerowe, Usługi doradcze w zakresie
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sprzętu komputerowego i oprogramowania, Usługi w zakresie obsługi informatycznej osób trzecich, Usługi zarządzania serwerami,
tworzenia i utrzymywania serwisów internetowych i multimedialnych, Usługi administrowania serwisami internetowymi, Usługi
w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych,
Usługi w zakresie przetwarzania danych, Opracowywanie projektów techniczno-informatycznych, Usługi w zakresie odzyskiwania
danych komputerowych, Usługi analiz systemów komputerowych
i informatycznych, Projektowanie elektronicznych systemów przetwarzania danych, Integracja sieci systemów informatycznych oraz
aplikacji, Usługi dostarczania aplikacji przez Internet, Projektowanie
systemu bezpieczeństwa i ochrony danych, Usługi w zakresie badań
i analiz technicznych i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dla
osób trzecich, Usługi wydzierżawiania programów komputerowych.

(111) 352962
(220) 2021 11 08
(210) 536217
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bielenda boost me up
(540)

(591) złoty, czerwony, różowy, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.15, 26.04.18,
26.04.22, 26.13.01
(510), (511) 3 Kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
(111) 352963
(220) 2021 11 09
(210) 536261
(151) 2022 04 04
(441) 2021 12 13
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Alpenbalm
(540)

(591) zielony, żółty
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
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jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze,
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych,
Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier
mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych,
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych,
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
prze personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 352964
(220) 2021 11 09
(210) 536262
(151) 2022 04 04
(441) 2021 12 13
(732) ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) Amavit
(510), (511) 3 Antyperspiranty, Środki przeciwpotowe, Sole do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do kąpieli, Mleczko kosmetyczne,
Kosmetyki, Preparaty kosmetyczne do odchudzania, Wazelina kosmetyczna, Zestawy kosmetyczne, Kosmetyki upiększające, Kremy
kosmetyczne, Mydła, Mydła dezodoryzujące, Mydła przeciwpotowe,
Preparaty kosmetyczne do opalania się, Pomady do celów kosmetycznych, Szampony, Środki do czyszczenia zębów, Talk kosmetyczny, Toniki kosmetyczne, Pomadki do ust, Zmywacze do paznokci,
Balsamy kosmetyczne, Perfumy, Ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, Puder do ciała, Preparaty do prania, Farby do włosów, Lakiery do włosów, Lakiery do paznokci, Chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, 5 Aldehydy do celów farmaceutycznych, Alkaliczne
jodki do celów farmaceutycznych, Alkaloidy do celów medycznych,
Alkohol leczniczy do celów farmaceutycznych, Anestetyki, Środki znieczulające, Antybiotyki, Antyseptyki, Środki bakteriobójcze,
Balsamy do celów leczniczych, Bizmut do celów farmaceutycznych,
Preparaty bizmutowe do celów farmaceutycznych, Chemiczne odczynniki do celów medycznych lub weterynaryjnych, Chemiczne
preparaty do celów farmaceutycznych, Chemiczne preparaty do celów medycznych, Chemiczne preparaty do celów weterynaryjnych,
Preparaty chemiczno-farmaceutyczne, Czopki, Detergenty do celów
medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Preparaty farmaceutyczne,
Fosforany do celów farmaceutycznych, Kwas galusowy do celów farmaceutycznych, Gliceryna do celów medycznych, Glukoza do celów
medycznych, Środki farmaceutyczne przeciw gorączce, Preparaty
farmaceutyczne przeciw hemoroidom, Jod do celów farmaceutycznych, Jodki do celów farmaceutycznych, Jodoform, Jodyna, Kamfora
do celów medycznych, Olejek kamforowy do celów medycznych,
Kapsułki do celów farmaceutycznych, Produkty farmaceutyczne,
Kapsułki na lekarstwa, Kolodium do celów farmaceutycznych, Korzenie lekarskie, Kwasy do celów farmaceutycznych, Laktoza-cukier
mleczny, Lekarstwa do picia, Leki dla ludzi, Leki do celów stomatologicznych, Leki do celów weterynaryjnych, Leki pomocnicze, Lotony
do celów farmaceutycznych, Lotony do celów weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi, Maści do celów farmaceutycznych, Mazidła, Mąka do celów farmaceutycznych, Mentol, Mięta
do celów farmaceutycznych, Nalewki do celów leczniczych, Napoje
lecznicze, Narkotyki, Środki farmaceutyczne na uspokojenie nerwów,
Środki oczyszczające, Środki na odciski, Pierścienie na odciski stóp,
Odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
Maść przeciw odmrożeniom, Preparaty przeciw odmrożeniom, Środki do odstraszanie owadów, Oleje lecznicze, Pastylki do celów farmaceutycznych, Pigułki do celów farmaceutycznych, Płyny do płukania
ust do celów leczniczych, Chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, Środki medyczne przeciw poceniu się, Pomady do celów
medycznych, Środki przeciwbólowe, Środki przeczyszczające, Rozpuszczalniki do usuwania plastrów samoprzylepnych, Olej rycynowy
do celów leczniczych, Siemię lniane do celów farmaceutycznych,
Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Skrobia do celów
dietetycznych lub farmaceutycznych, Maści do leczenia oparzeń słonecznych, Preparaty farmaceutyczne przeciw oparzeniom słonecznym, Sulfonamidy, Surowice, Tabletki do celów farmaceutycznych,
Środki trawienne do celów farmaceutycznych, Tymol do celów farmaceutycznych, Wazelina do celów leczniczych, Preparaty witaminowe, Wodorowęglan sodowy do celów farmaceutycznych, Wodzian
chloralu do celów farmaceutycznych, Lekarstwa przeciw zaparciom,
Herbata z ziół do celów medycznych, Zioła lecznicze, Żelatyna do celów medycznych, Substancje żrące do celów farmaceutycznych, Balsamy do użytku medycznego, Suplementy diety, Syropy do celów
medycznych, Mydła dezynfekujące, Mydła lecznicze, 10 Urządzenia
rozpylające (aerozole) do celów medycznych, Aplikatory pigułek,
Aparaty do masażu wibracyjnego, Aparatura do mikrodermabrazji,
Bandaże elastyczne, Bańki lekarskie, Buteleczki do celów leczniczych, Butelki dla niemowląt, Prześcieradła dla chorych z brakiem
kontroli fizjologicznych, Gryzaki dla ząbkujących dzieci, Igły do celów medycznych, Szczotki do czyszczenia języka, Koce podgrzewane elektrycznie do celów medycznych, Łopatki do czyszczenia uszu,
Irygatory do celów medycznych, Kroplomierze do celów leczniczych,
Pojemniki do aplikowania leków, Łyżki do leków, Maski stosowane
prze personel medyczny, Ochraniacze na palce do celów medycznych, Urządzenia do odciągania mleka z piersi, Podkłady zapobiegające tworzeniu się odleżyn, Aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi, Strzykawki do celów medycznych, Przyrządy w postaci zatyczek
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do ochrony uszu, Pończochy przeciw żylakom, Prezerwatywy, Środki
antykoncepcyjne niechemiczne, Termometry do celów medycznych,
35 Reklama, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, Usługi handlu detalicznego, hurtowego i za pośrednictwem internetu, w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych.

(111) 352965
(220) 2021 11 10
(210) 536278
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) DOBNER KRZYSZTOF RAMOFAKTURA, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SCARLET OAK EYEWEAR
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 05.03.02, 05.03.13,
05.03.15
(510), (511) 9 Etui na okulary, Etui na okulary i okulary przeciwsłoneczne, Etui na okulary słoneczne, Oprawki do okularów, Oprawki
do okularów i okularów przeciwsłonecznych, Oprawki do okularów
słonecznych, Soczewki do okularów, Sznurki do okularów, Sznurki
do okularów przeciwsłonecznych.
(111) 352966
(220) 2021 11 12
(210) 536367
(151) 2022 03 30
(441) 2021 12 13
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540) EASY PEASY
(510), (511) 32 Napoje energetyzujące, Napoje energetyzujące z dodatkiem soku.
(111) 352967
(220) 2021 11 17
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) SKLEP IBHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PAPINO Makaron i Wino
(540)

(210) 536492

(111) 352968
(220) 2021 11 18
(151) 2022 03 31
(441) 2021 12 13
(732) WNĘK ŁUKASZ, Mędrzechów (PL)

(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wnęk MAJSTER POLSKA
(540)

(531) 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia napędzane silnikowo, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia napędzane
silnikowo, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: narzędzia podręczne mechaniczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia podręczne
mechaniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: elektryczne narzędzia ręczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: elektryczne narzędzia
ręczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia ścierne (ręczne), Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia ścierne (ręczne), Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia napędzane elektrycznie, Usługi handlu hurtowego związane
z następującymi produktami: narzędzia napędzane elektrycznie,
Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
narzędzia do okrawania, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia do okrawania, Usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: elektryczne narzędzia wiertnicze, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: elektryczne narzędzia wiertnicze, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia
pneumatyczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi
produktami: narzędzia pneumatyczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia mechaniczne,
Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
narzędzia mechaniczne, Usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia ręczne, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: narzędzia elektryczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia elektryczne, Usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: narzędzia hydrauliczne, Usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami: narzędzia hydrauliczne.
(111) 352969
(220) 2021 11 27
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) GAŁKA ARKADIUSZ, Czajków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Best Radar
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.03.15,
08.07.03, 11.01.04, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.13
(510), (511) 39 Dostarczanie żywności przez restauracje, Magazynowanie żywności, Składowanie zamrożonej żywności w magazynach, Dostawa żywności i napojów przygotowanych do spożycia,
43 Usługi restauracyjne, Usługi mobilnych restauracji, Usługi barów
i restauracji, Restauracje oferujące dania na wynos, Usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, Zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Usługi cateringu zewnętrznego, Organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, Obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering).
(210) 536579
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(210) 536998

(591) zielony, szary
(531) 17.05.25, 18.01.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Organizowanie aukcji internetowych, Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem internetu, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, Udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania transakcji biznesowych.
(111) 352970
(220) 2021 11 03
(210) 536010
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
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(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WYDARZENIA
(540)

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 Aplikacje mobilne, Programy komputerowe do pobrania związane z odbieraniem i udostępnianiem materiałów informacyjnych, Programy komputerowe do pobrania do odbierania
i udostępniania materiałów audio i video, Urządzenia elektroniczne, Elektroniczne nośniki danych, Nagrania audio i wideo, Nagrania
magnetyczne, cyfrowe i multimedialne, Urządzenia fotograficzne
i kinematograficzne, Publikacje elektroniczne, 16 Książki, Publikacje, Periodyki, Czasopisma, Druki, Kalendarze, 35 Usługi analizy i informacji biznesowej oraz badania rynkowe, Badania opinii
publicznej, Usługi przeglądu prasy, Rozpowszechnianie reklam,
Reklama telewizyjna, Usługi reklamowe, Wynajem powierzchni,
czasu i materiałów reklamowych, Tworzenie reportaży reklamowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Usługi marketingowe
i promocyjne, 38 Nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, Programy informacyjne (transmisja), Nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, Nadawanie i transmisja programów
telewizyjnych, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Usługi nadawania materiałów wideo w celach informacyjnych
lub rozrywkowych, Przesyłanie [transmisja] wiadomości, Nadawanie i dostarczanie treści multimedialnych, audio i wideo w celach
informacyjnych lub rozrywkowych, Transmisja strumieniowa telewizji przez internet, Transmisja strumieniowa materiałów audio
i wideo w Internecie, Nadawanie i rozpowszechnianie materiałów
informacyjnych i aktualności, Transmisja satelitarna, Transmisja
telewizji kablowych, Transmisja plików cyfrowych, Transmisja wideo na żądanie, Usługi komunikacji bezprzewodowej, Usługi komunikacji internetowej, Usługi komunikacji elektronicznej, Udostępnianie forów internetowych online, Elektroniczna wymiana
wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów
[chatroomów] oraz forów internetowych, Usługi telekomunikacyjne, Usługi dostępu do telekomunikacji, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów telewizyjnych dostarczanych
za pośrednictwem usługi na życzenie, Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, Zapewnianie
dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo
na życzenie, Usługi agencji informacyjnej i prasowej, Prowadzenie portali internetowych dotyczących aktualnych wiadomości
i przedstawiania informacji, 41 Usługi w zakresie rozrywki, Usługi
związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, Usługi publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, Usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych, Usługi
rozrywkowe dostarczane przez Internet, Usługi związane z produkcją rozrywki w postaci materiałów wideo, Usługi w zakresie nagrań,
Produkcja filmów oraz programów telewizyjnych, Produkcja materiałów wideo o charakterze informacyjnym, Montaż wideo, filmów
i programów telewizyjnych, Studia filmowe i telewizyjne, Pisanie
scenariuszy, Reżyserowanie filmów i programów telewizyjnych,
Usługi w zakresie tworzenia i sprzedaży reportaży, Organizowanie
imprez rozrywkowych i kulturalnych, Organizowanie konkursów,
Organizowanie konferencji, Organizowanie debat, Usługi edukacyjne, Usługi wydawnicze, Publikowanie, Publikowanie materiałów
multimedialnych, Dystrybucja filmów i programów telewizyjnych,
Dystrybucja nagrań wideo, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych
i wideo.
(111) 352971
(220) 2021 11 04
(210) 536030
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) MAKULIŃSKI MOCZYDŁOWSKI ROSTAFIŃSKI WŁODAWIEC
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW PROKURENT
SPÓŁKA PARTNERSKA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) prokurent Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
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(540)

(591) czerwony, biały, czarny
(531) 09.01.10, 26.03.07, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 Usługi prawne.
(111) 352972
(220) 2021 11 04
(210) 536065
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) BIURO INŻYNIERSKIE ATECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ATECHEM
(540)

(591) pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 27.05.25
(510), (511) 42 Usługi badawczo-rozwojowe, Badania technologiczne, Doradztwo technologiczne, Usługi technologiczne, Usługi
analizy technologicznej, Sporządzanie raportów technologicznych,
Usługi projektowania technologicznego, Ekspertyzy w zakresie
technologii, Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Usługi w zakresie planowania technologicznego, Doradztwo w zakresie
projektów technologicznych, Prace inżynieryjne, Testy inżynieryjne,
Pomiary inżynieryjne, Dostarczanie raportów inżynieryjnych, Badania projektów inżynieryjnych, Usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, Usługi inżynieryjne dla osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, Usługi doradcze w zakresie
inżynierii przemysłowej, Oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, Projektowanie techniczne, Doradztwo
projektowe, Projektowanie produktów, Projektowanie konstrukcji,
Projektowanie prototypów, Opracowywanie projektów technicznych, Planowanie projektów technicznych, Sporządzanie raportów
projektowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego,
Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie systemów
informatycznych, Projektowanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie techniczne i doradztwo, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Opracowywanie procesów
przemysłowych, Kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Usługi w zakresie
przemysłowego projektowania technicznego.
(111) 352973
(220) 2021 11 04
(210) 536066
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) BIURO INŻYNIERSKIE ATECHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ATECHEM
(510), (511) 42 Usługi badawczo-rozwojowe, Badania technologiczne, Doradztwo technologiczne, Usługi technologiczne, Usługi
analizy technologicznej, Sporządzanie raportów technologicznych,
Usługi projektowania technologicznego, Ekspertyzy w zakresie
technologii, Usługi technologiczne w zakresie projektowania, Usługi w zakresie planowania technologicznego, Doradztwo w zakresie
projektów technologicznych, Prace inżynieryjne, Testy inżynieryjne,
Pomiary inżynieryjne, Dostarczanie raportów inżynieryjnych, Badania projektów inżynieryjnych, Usługi zarządzania projektami inżynieryjnymi, Usługi inżynieryjne dla osób trzecich, Projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, Usługi doradcze w zakresie
inżynierii przemysłowej, Oszacowania w dziedzinie technologii wykonywane przez inżynierów, Projektowanie techniczne, Doradztwo
projektowe, Projektowanie produktów, Projektowanie konstrukcji,
Projektowanie prototypów, Opracowywanie projektów technicznych, Planowanie projektów technicznych, Sporządzanie raportów
projektowych, Projektowanie oprogramowania komputerowego,
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Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie systemów
informatycznych, Projektowanie produktów inżynieryjnych, Projektowanie techniczne i doradztwo, Instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, Opracowywanie procesów
przemysłowych, Kontrola maszyn i urządzeń przemysłowych, Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, Usługi w zakresie
przemysłowego projektowania technicznego.

(111) 352975
(220) 2021 11 04
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) KHABLIEV ASLAN, Pieszczany (SK)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEED
(540)

(111) 352974
(220) 2021 11 04
(210) 536068
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) ELMAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Elmal Serwis
(510), (511) 35 Doradztwo biznesowe, Doradztwo związane z zarządzaniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami
sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
sanitarnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami
konstrukcyjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, 36 Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo
finansowe, Agencje nieruchomości, Zarządzanie nieruchomością,
Zarządzanie nieruchomościami, Administrowanie nieruchomościami, Usługi nabywania nieruchomości, Wynajem nieruchomości,
Organizowanie wynajmu nieruchomości, Agencje mieszkaniowe
(nieruchomości), Usługi zarządzania nieruchomościami, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, Usługi finansowe dotyczące
nieruchomości, Pomoc w zakupie nieruchomości, Doradztwo w zakresie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, 37 Wynajem maszyn budowlanych, Wynajem urządzeń do podnoszenia do użytku w budownictwie, Wynajem maszyn, narzędzi i urządzeń do użytku w budowie budynków,
Budowanie nieruchomości, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budowa nieruchomości przemysłowych, Budowa nieruchomości
[budownictwo], Budowa nieruchomości komercyjnych, Budownictwo, Budowa domów, Nadzór budowlany, Budowa instalacji
wodociągowych, Budowa rurociągów, Budowa i konserwacja rurociągów, Układanie i budowa rurociągów, Usługi rozbiórkowe,
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Przygotowanie terenu [budownictwo], Przygotowywanie terenu
pod budowę, Budowa obiektów inżynierii wodno-lądowej, Nadzór
budowlany na miejscu inwestycji w zakresie obiektów inżynierii
wodno-lądowej, Naprawcze roboty budowlane, Instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, Podziemne prace
konstrukcyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, Montaż
instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, Instalacja
urządzeń klimatyzacyjnych, Instalacja prefabrykowanych elementów budowlanych, Instalacja rusztowań budowlanych, platform
roboczych i budowlanych, Usługi budowlane, 39 Wynajem samochodów, Wynajem samochodów ciężarowych, Wynajem pojazdów,
Wynajem pojazdów użytkowych, Wynajem pojazdów pasażerskich,
Wynajem pojazdów ciężarowych, Wynajem pojazdów transportowych, Wypożyczanie i wynajem pojazdów, Transport materiałów
budowlanych, Organizowanie transportu towarów, Transport towarów, Transport drogowy, Transport i dostawy towarów, Transport,
Usługi transportowe, Dystrybucja [transport] towarów drogą lądową, Usługi w zakresie transportu towarów, 42 Wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, Architektura,
Doradztwo techniczne, Doradztwo technologiczne, Projektowanie
techniczne i doradztwo, Inżynieria (prace inżynieryjne), Analizy
w zakresie inżynierii technologicznej, Usługi analizy technologicznej, Badania techniczne, Badania technologiczne, Technologiczne
badania projektowe, Projektowanie maszyn specjalistycznych, Projektowanie konstrukcji, Projektowanie domów, Projektowanie budynków, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie techniczne,
Badania naukowe, Usługi naukowe, Usługi technologiczne, Usługi
doradztwa technologicznego, Usługi projektowania technologicznego, Usługi opracowywania projektów technicznych, Usługi
naukowe i technologiczne, Usługi konsultacyjne w zakresie technologii, Usługi doradcze w dziedzinie technologii, Planowanie budowy nieruchomości, Usługi projektowe dotyczące nieruchomości
mieszkalnych, Projektowanie budowlane.

(591) zielony, fioletowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.19
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API) do oprogramowania komputerowego pozwalającego na świadczenie usług online w zakresie
tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia aplikacji do tworzenia sieci kontaktów społecznych oraz wyszukiwania, ładowania,
pobierania, uzyskiwania dostępu i zarządzania danymi, Oprogramowanie komputerowe pozwalające na dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci komputerowych
i łącznościowych, w tym na: ładowanie, pobieranie, uzyskiwanie dostępu, wysyłanie, wyświetlanie, tagowanie, blogowanie, transmisję
strumieniową, wysyłanie hiperłączy, dzielenie się, 38 Umożliwianie
dostępu do baz danych komputerowych, elektronicznych oraz on-line, Elektroniczna transmisja danych, wiadomości i informacji, Udostępnianie forów online do rozmów na tematy zainteresowań ogólnych, Udostępnianie chat-roomów i elektronicznych tablic ogłoszeń
online, Usługi w zakresie transmisji audio, tekstu i wideo, mianowicie
ładowanie, zamieszczanie, wyświetlanie, tagowanie i elektroniczna
transmisja danych, informacji, audio i obrazów wideo, Umożliwianie
dostępu do komputerowych baz danych w zakresie tworzenia sieci
społecznych, zapoznawania nowych osób i organizowania randek,
Udostępnianie forum online do wymiany danych źródłowych za pośrednictwem skomputeryzowanej sieci, Udostępnianie komputerowych, elektronicznych i online baz danych w celach towarzyskich
i społecznych, 41 Usługi dzielenia się zdjęciami i wideo, Publikowanie
dzienników elektronicznych i dzienników sieciowych zawierających
treści stworzone lub określone przez użytkowników, Usługi w zakresie publikacji elektronicznych dla osób trzecich, Usługi w zakresie
udostępniania gier interaktywnych nie do pobrania, w tym usługi
w zakresie udostępniania gier interaktywnych nie do pobrania dla
jednego lub wielu graczy, Zapewnianie informacji dotyczących gier
komputerowych online i gier wideo za pośrednictwem sieci komputerowych lub komunikacyjnych, Organizowanie i prowadzenie zawodów dla osób grających w gry wideo i dla osób grających w gry
komputerowe, Udostępnianie informacji z dziedziny wiadomości,
spraw kulturalnych i akademickich z przeszukiwalnych baz danych,
42 Usługi komputerowe, mianowicie tworzenie społeczności wirtualnych dla zarejestrowanych użytkowników, w celu organizowania grup i imprez, uczestniczenia w dyskusjach oraz brania udziału
w tworzeniu sieci społecznych, biznesowych i społecznościowych,
Usługi komputerowe, mianowicie hosting obiektów elektronicznych
dla osób trzecich, w celu organizowania i prowadzenia spotkań,
imprez oraz interaktywnych dyskusji za pośrednictwem sieci łącznościowych, Usługi dostawców aplikacji (ASP), mianowicie hosting
aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich,
Usługi internetowego dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie umożliwiające lub usprawniające ładowanie, pobieranie,
transmisję strumieniową, wysyłanie, wyświetlanie, blogowanie, wysyłanie hiperłączy, dostarczanie mediów elektronicznych lub informacji za pośrednictwem sieci łącznościowych, Dostarczanie aplikacji
oprogramowania komputerowego nie do pobrania, przeznaczonych
do tworzenia sieci kontaktów społecznych, tworzenia społeczności
wirtualnych oraz przesyłania treści audio, wideo, obrazów fotograficznych, tekstów, grafik i danych, Usługi komputerowe w postaci
stron internetowych zawierających informacje zdefiniowane lub
określone przez użytkowników, profile osobiste, treści audio, wideo,
obrazy fotograficzne, teksty, grafikę i dane, Udostępnianie strony
internetowej z technologią umożliwiającą użytkownikom online
tworzenie profili osobistych obejmujących informacje w zakresie
tworzenia kontaktów towarzyskich oraz transfer takich informacji
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w Internecie, 45 Usługi w zakresie zawierania znajomości, tworzenia
sieci społecznych i aranżowania randek, Dostarczanie usług społecznych i informacji społecznych w zakresie rozwoju osobistego,
na rzecz społeczności lokalnej oraz działalności humanitarnej.

(111) 352976
(220) 2021 11 05
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) WRÓBLEWSKI ARTUR, Sieniczno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DIVION fleurs de Paris
(540)

(210) 536092

(591) czarny, złoty, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.09.02, 24.09.03, 26.11.02
(510), (511) 3 Perfumy, Kosmetyki, Środki toaletowe, Preparaty
do pielęgnacji skóry, Mydła, Perfumowane wody toaletowe, Dezodoranty.
(111) 352977
(220) 2021 11 05
(210) 536096
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) MARVIPOL RAABEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) APARTAMENTY ZIELONY NATOLIN
(540)

(591) zielony, jasnozielony, ciemnozielony, szary, beżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.02.01, 26.02.07
(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, Prospekty,
Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe,
nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry
komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania
z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formularze
jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
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kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary:
w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej,
używając środków telekomunikacji, Zgrupowanie na rzecz osób
trzecich następujących towarów: naklejki jako materiały piśmienne,
notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze,
opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako
papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach
jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki
jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy
samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki
z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje
drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy,
broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety
papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki,
szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki
pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry
i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane,
pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii
publicznej, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi,
nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw
handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja
o powyższych usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa
mieszkalnego, Usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi
w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja o powyższych
usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym
usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych,
Nadzór budowlany, Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, Konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi związane z rozbiórką
i burzeniem obiektów, Usługi związane z wykonywaniem wykopów
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i wierceń geologiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji
elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego
i burzącego wraz z obsługą operatorską, Doradztwo budowlane,
Informacja o powyższych usługach, 39 Usługi wynajmowania garaży
i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi
deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz
technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze
dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne,
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie
trawników, Usługi w zakresie architektury krajobrazu, Projektowanie
krajobrazów, Ogrodnictwo krajobrazowe, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu,
Pielęgnacja ogrodów, Informacja o powyższych usługach.

(111) 352978
(220) 2021 11 05
(210) 536097
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) SZYDŁOWSKA HALINA KRAWIECTWO I BIELIŹNIARSTWO,
Kazimierz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OKEE
(540)

(591) czarny, niebieski, fioletowy, pomarańczowy, czerwony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.03.05, 26.03.18, 26.11.01
(510), (511) 18 Paski (inne niż odzież), Torby szkolne, Plecaki, Torby,
Torebki, Workoplecaki, Torby biodrowe (nerki), 24 Bielizna pościelowa i koce, 25 Odzież, Sukienki, Bluzki, Bluzy, Koszule, Podkoszulki, Spodnie, Spódnice, Żakiety, Kurtki, Płaszcze, Odzież sportowa,
Odzież dziecięca, Nakrycia głowy, Czapki, Chusty, Apaszki, Kominy,
Szaliki, Opaski do włosów, Maski ochronne (odzież), Paski do sukienek (odzież), Bielizna damska, Obuwie, 35 Usługi konsultingowe, 40
Usługi krawieckie.
(111) 352979
(220) 2021 11 05
(210) 536098
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) MARVIPOL NAD POTOKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MOTŁAWA GARDEN
(540)

(591) granatowy, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 05.01.16, 26.01.15
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(510), (511) 16 Kalendarze, Ulotki, Katalogi, Informatory, Prospekty,
Czasopisma, Wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, Dokumentacja projektowa: architektoniczna, budowlana, konstrukcyjna
i instalacyjna na nośnikach papierowych, w tym na kalce technicznej, 35 Zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących towarów:
artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optyczne
nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe,
nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry
komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui
na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby
z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze do pakowania
z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru mâché, formularze
jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary:
w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej,
używając środków telekomunikacji, Zgrupowanie na rzecz osób
trzecich następujących towarów: naklejki jako materiały piśmienne,
notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze,
opakowania do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako
papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach
jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki
jako książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub
papierowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe,
serwetki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy
samoprzylepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki
z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje
drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy,
broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety
papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze,
materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki,
szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki
pod kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry
i zabawki, modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane,
pojazdy jako zabawki, maskotki, pluszowe zabawki, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, Reklama i promocja, Badania i analizy rynku i opinii
publicznej, Doradztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, Zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi na zasadzie franchisingu, Usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi,
nieruchomościami przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania,
sprzedaży, użyczenia, Pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, Organizowanie targów i wystaw
handlowych reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki,
architektury i technologii w tej dziedzinie, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie przetargów na rynku obrotu
gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, Usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie
ogłoszeń i reklam, Zarządzanie miejscami wystawowymi, Informacja
o powyższych usługach, 36 Usługi deweloperskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych
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i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania,
użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy
nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, Usługi wyszukiwania i formalnego przygotowywania
terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa
mieszkalnego, Usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, Pośrednictwo finansowe, Usługi kredytowania, Doradztwo inwestycyjne, Doradztwo finansowe, Usługi
w zakresie doradztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży
domów, lokali mieszkalnych i użytkowych, Informacja o powyższych
usługach, 37 Usługi deweloperskie w zakresie budownictwa, w tym
usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych,
Nadzór budowlany, Usługi remontowe, Naprawy obiektów, Restauracja budynków, Konserwacja obiektów budowlano-mieszkaniowych, Budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz
z infrastrukturą, Roboty ziemne, Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i montażowych, Usługi związane z rozbiórką
i burzeniem obiektów, Usługi związane z wykonywaniem wykopów
i wierceń geologiczno-inżynierskich, Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli, Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych, Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów, Wykonywanie pozostałych instalacji
elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazowych, Wynajem sprzętu budowlanego
i burzącego wraz z obsługą operatorską, Doradztwo budowlane,
Informacja o powyższych usługach, 39 Usługi wynajmowania garaży
i miejsc parkingowych, Informacja o powyższych usługach, 42 Usługi
deweloperskie w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego i technologicznego, Projektowanie konstrukcji, budynków, Wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz
technicznych w zakresie budownictwa, Usługi w zakresie architektury, planowania urbanistycznego, Badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze
dotyczące inwestycji, Ekspertyzy inżynieryjne, Badania techniczne,
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, Dekoracja wnętrz, Planowanie urbanistyczne, Pomiary terenu, Projektowanie osiedli, Informacja o powyższych usługach, 44 Pielęgnowanie i utrzymanie
trawników, Usługi w zakresie architektury krajobrazu, Projektowanie
krajobrazów, Ogrodnictwo krajobrazowe, Ogrodnictwo i kształtowanie krajobrazu, Doradztwo w zakresie projektowania krajobrazu,
Pielęgnacja ogrodów, Informacja o powyższych usługach.

(111) 352980
(220) 2021 11 05
(210) 536122
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) SPARK-CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Equanna
(510), (511) 3 Środki toaletowe, Olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, 5 Preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki
do czyszczenia zębów, Preparaty i artykuły higieniczne, Suplementy
diety i preparaty dietetyczne, Preparaty i artykuły dentystyczne.
(111) 352981
(220) 2021 11 23
(151) 2022 04 26
(441) 2021 12 20
(732) SŁOTA WOJCIECH, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MIRELLA
(540)

(591) złoty, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12

(210) 536760
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(510), (511) 25 Rajstopy, Pończochy, Skarpetki, Podkolanówki, Skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], Legginsy, Skarpety do kostek,
Rękawiczki, Bokserki.

(111) 352982
(220) 2021 11 08
(210) 536201
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732) CUBAŁA-KUCHARSKA MAGDALENA INSTYTUT MEDYCYNY
INTEGRACYJNEJ ARCANA, Piaseczno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Biały Tygrys
(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) 352983
(220) 2021 11 03
(210) 536019
(151) 2022 03 22
(441) 2021 11 29
(732) EKIPA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) REAL MILK
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania, Aplikacje komputerowe do pobrania, Aplikacje do pobrania na smartfony, Programy komputerowe,
Komputery i sprzęt komputerowy, Muzyczne nagrania dźwiękowe
do pobrania, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania wideo, Muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub
Internetu, Nagrane dyski wideo, Nagrania wideo, Nagrania audio,
Nagrane filmy, Nagrania muzyczne, Nagrane płyty DVD, Nagrane
płyty CD-ROM, Pliki graficzne do pobierania, Pliki muzyczne do pobierania, Publikacje elektroniczne, Futerały na laptopy, Etui do tabletów, Okulary, Futerały na okulary, Etui na okulary, Etui na smartfony,
Etui typu Flip Cover do smartfonów, Myszki komputerowe, Osłony
na telefony komórkowe, Osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii, Mobilne aplikacje, Oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, Pliki multimedialne do pobrania, Pobieralne gry komputerowe, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami
komórkowymi, Gry wideo [gry komputerowe] w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, Publikacje elektroniczne zawierające gry, Słuchawki, Głośniki, Monitory komputerowe, Pokrowce na smartfony, Pokrowce na laptopy, Pokrowce do tabletów, Przenośne urządzenia pamięci flash, Klawiatury, Filmy
do pobrania, Filmy wideo, Dzwonki do telefonów komórkowych
do pobrania, Bezprzewodowe myszy do komputerów, Dyski optyczne z muzyką, E-booki, Czasopisma elektroniczne, Filmy animowane,
Grafiki komputerowe do pobrania, Książki audio, Pobieralne publikacje elektroniczne o charakterze czasopism w dziedzinie gier wideo,
Podcasty, Podcasty do pobrania, Środki edukacyjne do pobrania, Videocasty, Oprogramowanie do smartfonów, Oprogramowanie
do pobrania, Oprogramowanie interaktywne, Oprogramowanie
komputerowe, Oprogramowanie gier, Oprogramowanie do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, Oprogramowanie użytkowe, Urządzenia i przyrządy multimedialne, Etui na urządzenia do przechowywania muzyki, Etui na karty kredytowe [dopasowane oprawki], Karty
rozszerzenia pamięci, Nagrania cyfrowe, Pamięć USB [pendrive],
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Urządzenia i nośniki do przechowywania danych, Czytniki optyczne,
Skanery [urządzenia do przetwarzania danych], Drukarki komputerowe, Kalkulatory, Komponenty i części do komputerów, Urządzenia
komputerowe do noszenia na nadgarstku, Etui na przenośne odtwarzacze mediów, Urządzenia audio i odbiorniki radiowe, Radia, Sprzęt
audio, Kamery wideo, Cyfrowe kamery wideo, Projektory, Rzutniki,
Telewizory, Urządzenia do nagrywania filmów, Aparaty fotograficzne, Futerały na urządzenia fotograficzne, Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Podkładki chłodzące do notebooków, Podkładki pod myszy komputerowe, Pokrowce na kamery, Pokrowce
na aparaty fotograficzne, Oprogramowanie do przetwarzania
w chmurze, Oprogramowanie komputerowe, nagrane, 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), Posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi
metalami lub kamieniami i ich imitacjami, Pierścionki [biżuteria], Pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, Sygnety, Spinki do mankietów i krawatów, Szpilki ozdobne [biżuteria], Wisiorki biżuteryjne, Wyroby jubilerskie, Zapięcia do biżuterii, Wyroby biżuteryjne, Wpinki
do klapy [biżuteria], 16 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 drukowane i artykuły papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, 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, Publikacje promocyjne, Przyrządy do rysowania, Publikacje edukacyjne, Publikacje reklamowe, Rysunki, Segregatory, Skoroszyty, Skorowidze, Spinacze biurowe, Szkolne zeszyty, 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 przybory do pisania, Etui na paszporty, Etykiety
z papieru, Kleje do użytku biurowego, Figurki z papieru, 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, Torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, Wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy,
Zakładki do książek, 18 Zestawy podróżne [wyroby skórzane], Walizki, Torebki damskie, Torebki, Torby uniwersalne, Torby plażowe, Torby podróżne, Torby sportowe, Torby przenośne, Torby, Teczki i aktówki, Saszetki biodrowe, Sakiewki skórzane, Portmonetki, Sakwy,
Portfele, Plecaki, Małe torby dla mężczyzn, Małe plecaki, Małe walizki, Kufry i torby podróżne, Kuferki kosmetyczne, Kosmetyczki, Kopertówki, Futerały przenośne na dokumenty, Etui na wizytówki, Etui
na klucze, Etui na karty kredytowe, Etui na banknoty, Dyplomatki,
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Bagaż, Aktówki, Parasole, 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,
35 Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą powietrzną, Badania biznesowe, Audyt finansowy, Analizy kosztów,
Aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, Aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, Agencje
reklamowe, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, Doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, Doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
Dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, Ekonomiczne prognozy, Fakturowanie, Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, Badania w zakresie biznesu, Badania rynkowe, Badania opinii publicznej, Badania dotyczące działalności gospodarczej, Pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, Poszukiwania w zakresie patronatu, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja
filmów reklamowych, Produkcja programów typu telezakupy, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Promowanie towarów i usług
w formie sponsorowania wydarzeń sportowych, Optymalizacja stron
internetowych, Negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
Negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
Maszynopisanie, Marketing w ramach wydawania oprogramowania,
Marketing ukierunkowany, Komputerowe zarządzanie plikami, Komputerowe bazy danych (Pozyskiwanie danych do-), Indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, Sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, Sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, Rozwijanie
koncepcji reklamowych, Rozpowszechnianie reklam, Reklama korespondencyjna, Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama typu „płać za kliknięcie”, Reklama zewnętrzna, Reklamy
radiowe, Reklamy telewizyjne, Reklama, Rejestracja komunikatów
pisemnych i danych, Publikowanie tekstów reklamowych, Optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, Organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, Organizowanie targów handlowych, Outsourcing [doradztwo biznesowe], Pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, Pokazy towarów, Wypożyczanie stoisk handlowych, Wypożyczanie materiałów reklamowych, Wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, Wynajem dystrybutorów automatycznych,
Wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
Wynajem bilbordów [tablic reklamowych], Usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, Usługi relacji z mediami,
Usługi public relations, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, Usługi menedżerskie dla sportowców, Usługi marketingowe, Usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, Usługi handlu detalicznego w zakresie wyrobów piekarniczych,
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Usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez
galerie sztuki, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
i filmów nagranych oraz do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, Usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych do pobrania, Usługi agencji importowo-eksportowych, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Tworzenie tekstów reklamowych, Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone
online w zakresie zabawek, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży
detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego dotyczące tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami papierniczymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi
handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, Usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online
w zakresie artykułów kosmetycznych, Usługi w zakresie detalicznej
sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Zarządzanie handlowe w zakresie
koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, Zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, Wystawy w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, Produkcja nagrań wideo w celach marketingowych,
Produkcja nagrań wideo w celach reklamowych, Usługi planowania
kariery, Usługi menadżerskie świadczone na rzecz modeli i modelek,
Reklama i marketing, Promocja sprzedaży, Produkcja reklam, Produkcja materiałów reklamowych, Organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, Marketing internetowy, Marketing bezpośredni, Marketing cyfrowy, Doradztwo w zakresie planowania kariery,
Analiza trendów marketingowych, Analiza trendów biznesowych,
Zarządzanie promocją sławnych osób, Wynajem przestrzeni reklamowej on-line, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z grami, Usługi
sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z zabawkami, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, Usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, Usługi handlu detalicznego w związku ze smartfonami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek, 41
Chronometraż imprez sportowych, Cyrki, 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, Organizowa-
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nie i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
Organizowanie konkursów piękności, Organizowanie loterii, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie widowisk [impresariat], 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 radiowych 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 klubowe [rozrywka lub nauczanie],
Usługi klubów nocnych [rozrywka], Usługi klubów zdrowia [zdrowie
i ćwiczenia fizyczne], Usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe
świadczone przez galerie sztuki, Usługi parków rozrywki, 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, 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, Edycja nagrań wideo, Zapewnianie rozrywki
na żywo, Edycja nagrań audio, Montaż wideo, Nagrywanie i produkcja
nagrań dźwiękowych, Produkcja graficznych fragmentów filmowych,
Usługi edukacyjne i szkoleniowe, Organizowanie wydarzeń muzycznych, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Impresariat
artystyczny, Publikowanie piosenek, Muzyczne usługi wydawnicze,
Organizacja i przeprowadzanie koncertów muzycznych, Produkcja nagrań audiowizualnych, Produkcja muzycznych filmów wideo, Publikowanie multimediów.
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(732) NOWAK KRZYSZTOF LOGOMAN, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Medialove
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, Usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
audiowizualnym.
(111) 352985
(220) 2021 11 22
(210) 536739
(151) 2022 04 25
(441) 2022 01 03
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Luxury Placenta
(510), (511) 3 Nielecznicze kremy i kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
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(111) 352986
(220) 2021 11 22
(210) 536744
(151) 2022 04 25
(441) 2022 01 03
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Dermika Esthetic Solutions
(510), (511) 3 Nielecznicze kremy i kosmetyki do pielęgnacji twarzy.
(111) 352987
(220) 2021 11 18
(210) 536618
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) J. BÓJKO I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KONSORCJUM KANCELARII
(540)

(591) czarny, jasnobrązowy
(531) 01.17.11, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 Eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa
autorskiego poprzez licencjonowanie [usługi prawne], Licencjonowanie baz danych [usługi prawne], Licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów filmowych,
telewizyjnych i wideo [usługi prawne], Licencjonowanie materiałów
drukowanych [usługi prawne], Licencjonowanie oprogramowania
komputerowego [usługi prawne], Licencjonowanie patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie postaci z kreskówek [usługi prawne], Licencjonowanie prac muzycznych [usługi
prawne], Licencjonowanie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi
prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie praw autorskich [usługi prawne], Licencjonowanie praw własności intelektualnej w dziedzinie znaków towarowych [usługi prawne],
Licencjonowanie praw własności przemysłowej i praw autorskich
[usługi prawne], Licencjonowanie 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 praw związanych z produkcjami
telewizyjnymi [usługi prawne], Licencjonowanie praw związanych
z wykorzystywaniem zdjęć [usługi prawne], Licencjonowanie programów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], Licencjonowanie
w zakresie badań i rozwoju [usługi prawne], Licencjonowanie zastosowań patentowych [usługi prawne], Licencjonowanie znaków towarowych [usługi prawne], Mediacja [usługi prawne], Monitorowanie
znaków towarowych [usługi prawne], Licencjonowanie programów
komputerowych [usługi prawne], Rejestracja nazw domen w celu
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi
prawne], Rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], Udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji oprogramowania, Usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne],
Usługi informacji prawnej, Usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], Usługi licencjonowania związane
z prawami do przedstawień [usługi prawne], Usługi monitorowania
prawnego, Usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa 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 dotyczące
testamentów, Usługi prawne pro bono, Usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, Usługi prawne w dziedzinie
imigracji, Usługi prawne w zakresie testamentów, 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, kon-
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trolowania 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, Zarządzanie
i wykorzystywanie praw własności przemysłowej i praw autorskich
poprzez licencjonowanie na rzecz osób trzecich [usługi prawne],
Usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne],
Usługi wsparcia prawnego, Usługi w zakresie pomocy prawnej, Usługi w zakresie doradztwa prawnego, Usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], Usługi rejestracyjne (prawne), Usługi prawne związane z roszczeniami z tytułu ubezpieczeń
społecznych, Usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw,
Usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych
z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, Usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, Usługi
prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, Badania prawne, Badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, Doradztwo prawne, Doradztwo prawne w dziedzinie opodatkowania, Doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia
przetargowe, Doradztwo prawne związane z prawami własności intelektualnej, Doradztwo prawne związane z transakcjami w zakresie
nieruchomości, Doradztwo prawne związane z reklamą telewizyjną,
rozrywką telewizyjną i sportami, Doradztwo prawne związane z mapowaniem patentów, Doradztwo w zakresie aspektów prawnych
franszyzy, Doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi,
Dostarczanie informacji prawnych, Kompilacja informacji prawnych,
Monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, Organizowanie świadczenia usług prawnych, Pomoc
prawna przy tworzeniu umów, Porady prawne i zastępstwo procesowe, Porady prawne w zakresie franchisingu, Pośrednictwo w procedurach prawnych, Prawne administrowanie licencjami, Profesjonalne
konsultacje prawne dotyczące franchisingu, Profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, Przygotowywanie raportów
prawnych z zakresu praw człowieka, Sporządzanie ekspertyz prawnych, Świadczenie usług w zakresie badań prawnych, Udostępnianie
informacji dotyczących usług prawnych za pośrednictwem strony
internetowej, Udzielanie informacji dotyczących usług prawnych,
Udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, Udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów, Usługi asystentów prawnych, Usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej,
Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień
prawnych, Usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych,
Sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności
z prawami i regulacjami, Udzielanie informacji na temat agencji licencjonujących prawa autorskie, Udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, Zarządzanie prawami autorskimi twórców, Zarządzanie prawami autorskimi, Zarządzanie prawami
własności przemysłowej i prawami autorskimi, Zarządzanie prawami
własności przemysłowej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich,
Usługi adwokackie, Usługi adwokatów, Usługi radców prawnych,
Usługi kancelarii patentowych, Fachowe usługi doradcze dotyczące
praw własności intelektualnej, Profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze
dotyczące praw autorskich, Profesjonalne usługi doradcze związane
z licencjonowaniem praw autorskich, Usługi doradcze dotyczące
praw własności intelektualnej, Usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, Usługi doradcze w zakresie prawa,
Usługi doradcze związane z prawami autorskimi, Usługi notarialne,
Usługi notariuszy.

(111) 352988
(220) 2021 11 18
(210) 536596
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 27
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SORAYA PRO BIO CLEAN
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(540)

prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Montaż bram, Konserwacja i naprawa bram.

(111) 352991
(220) 2021 11 10
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) KRAWIEC KRZYSZTOF, Swojczany (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) GUTIMEX
(540)

(591) jasnoniebieski, granatowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.10, 29.01.13, 01.13.15, 05.05.16
(510), (511) 3 Kosmetyki do demakijażu oraz oczyszczania i mycia
twarzy.
(111) 352989
(220) 2021 11 24
(210) 536833
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 20
(732) MYNARSKI MARIUSZ DAMARI, Limanowa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DAMARI
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Prefabrykowane garaże metalowe, Drzwi metalowe garażowe, Metalowe
wałki do drzwi garażowych, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, Bramy metalowe, Metalowe zasuwy do bram, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Prace budowlane w zakresie
konstrukcji stalowych, Spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, Konstrukcja budynków, Montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, Usługi budowy konstrukcji tymczasowych, Wznoszenie
strukturalnych konstrukcji stalowych, Budowa konstrukcji stalowych
na budynki, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie
prefabrykowanych budynków i konstrukcji, Montaż bram, Konserwacja i naprawa bram.
(111) 352990
(220) 2021 11 24
(210) 536834
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 20
(732) MYNARSKI MARIUSZ DAMARI, Limanowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Damari
(540)

(591) niebieski, ciemnoniebieski
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Prefabrykowane garaże metalowe, Drzwi metalowe garażowe, Metalowe
wałki do drzwi garażowych, Metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, Bramy metalowe, Metalowe zasuwy do bram, Drzwi (bramy) żaluzjowe metalowe, 37 Usługi budowlane i konstrukcyjne,
Usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe,
Instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, Usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, Prace budowlane w zakresie
konstrukcji stalowych, Spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych, Konstrukcja budynków, Montaż [instalacja] konstrukcji
budynków, Usługi budowy konstrukcji tymczasowych, Wznoszenie
strukturalnych konstrukcji stalowych, Budowa konstrukcji stalowych
na budynki, Wznoszenie budynków i innych konstrukcji, Wznoszenie
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(210) 536306

(591) biały, niebieski, czerwony, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17,
27.05.24, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.12, 26.04.18,
26.04.22, 26.11.02, 26.11.05
(510), (511) 29 Kiszona kapusta i kiszone ogórki, Kiszone warzywa
kimchi, Sałatki warzywne, Warzywa gotowane, konserwowane, suszone, Warzywa w puszkach.
(111) 352992
(220) 2021 11 19
(210) 536667
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 20
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych (CH)
(540) (znak słowny)
(540) METSIGLETIC
(510), (511) 5 Preparaty farmaceutyczne i medyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 352993
(220) 2021 11 23
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) GWIZDAŁA TOMASZ, Wałbrzych (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MEGADECHA
(540)

(210) 536807

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów
sportowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z deskami do uprawiania
sportów wodnych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deskami do uprawiania sportów wodnych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z kajakami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kajakami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z nartami wodnymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nartami wodnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z deskami do wakeboardingu, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deskami do wakeboardingu, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z kamizelkami asekuracyjnymi na narty
wodne, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kamizelkami asekuracyjnymi na narty wodne, Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kamizelkami ratunkowymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kamizelkami ratunkowymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torbami, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pokrowcami do nart wodnych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokrowcami do nart wodnych, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokrowcami na deski surfingowe, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokrowcami
na deski surfingowe, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pływania, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pływania, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wiosłami do kajaków, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wiosłami
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do kajaków, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z motorówkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z motorówkami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze skuterami wodnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze skuterami wodnymi, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ochronnymi kaskami sportowymi, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z ochronnymi kaskami sportowymi,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z deskami do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco],
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z deskami do paddleboardingu [wiosłowania na stojąco], Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z kombinezonami piankowymi do sportów wodnych powierzchniowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z kombinezonami piankowymi do sportów wodnych powierzchniowych.

(111) 352994
(220) 2021 11 15
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) VIXA GAMES SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) VIXA GAMES
(540)

(210) 536521

(591) granatowy, czerwony, biały
(531) 04.05.03, 27.05.01, 02.09.08, 02.09.10, 29.01.13
(510), (511) 9 Oprogramowanie gier komputerowych do pobrania,
Oprogramowanie gier komputerowych, nagrane, 41 Zapewnianie
gier, usługi wydawnicze, w tym elektroniczne usługi wydawnicze, 42
Usługi projektowania gier, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, 45 Licencjonowanie gier komputerowych.
(111) 352995
(220) 2021 11 16
(210) 536583
(151) 2022 03 31
(441) 2021 12 13
(732) TOMZIK DAMIAN MIUM MASH, Zebrzydowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MIUMMASH
(510), (511) 18 Torebki, Skórzane torebki, Torebki wieczorowe, Torebki damskie, Torebki-paski, Torebki męskie, Stylowe torebki, Torebki-worki, Małe torebki kopertówki, Torebki do ręki, Torebki na ramię,
Torebki typu hobo, Kopertówki [małe torebki], Torebki wykonane
ze skóry, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki noszone na biodrach, Torebki-paski na biodra, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki
na biodra [nerki], Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki do noszenia przy pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Małe damskie torebki bez rączki, Aktówki, Aktówki, dyplomatki, Dyplomatki,
Etui do kart kredytowych, Etui, futerały na dokumenty, Etui na banknoty, Etui na bilety okresowe, Etui na karty kredytowe, Etui na karty
kredytowe jako portfele, Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Kopertówki, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Małe
torby dla mężczyzn, Małe portmonetki, Małe plecaki, Nosidełka dla
niemowląt do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia niemowląt
przez ramię, Niewielkie torby podróżne, Paski do portmonetek, Paski
do torebek na ramię, Plecaki, Płócienne torby na zakupy, Podręczne
torby do samolotu, Torby Podróżne, Plecaki [małe], Plecaki wycieczkowe, Portfele, Portfele do przypinania na pasku, Portfele na karty,
Portfele na karty kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele
na kostkę, Portfele skórzane, Portmonetki, Teczki, Teczki i aktów-
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ki, Teczki na dokumenty, Teczki na dokumenty jako aktówki, Teczki na nuty, Teczki na prace plastyczne jako futerały, Teczki ze skóry,
Torby, Torby na buty, Torby na piesze wycieczki, Torby na ramię,
Torby na ubrania, Torby na wyjazdy weekendowe, Torby na zakupy,
Torby naramienne dla dzieci, Torby płócienne, Torby podróżne, Torby przenośne, Walizki, 25 Balerinki jako obuwie, Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Botki niemowlęce, Buciki dla niemowląt z wełny, Buty
baletowe, Buty damskie, Buty dla kobiet, Buty dla niemowląt, Buty
do baletu, Buty do jogi, Buty do kostki, Buty do tańca, Buty do trekkingu, Buty dziecięce, Buty na płaskim obcasie, Buty na rzepy, Buty
na platformie, Buty na wysokim obcasie, Buty płócienne, Buty skórzane, Buty sznurowane, Buty wodoodporne, Buty wsuwane, Buty
z ukrytym obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Dziane buty dla
niemowląt, Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Mokasyny, Kalosze jako obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku,
Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla kobiet, Obuwie dla
mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie gimnastyczne, Obuwie inne niż sportowe, Obuwie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe,
Obuwie rekreacyjne, Obuwie [z wyjątkiem obuwia ortopedycznego],
Pantofle bez napiętka, Pantofle do baletu, Pantofle domowe, Sandały, Sandały damskie, Podeszwy do naprawy obuwia, Sandały i buty
plażowe, Sandały kąpielowe, Sandały męskie, Sandały niemowlęce,
Tenisówki, Tenisówki jako obuwie, Paski, Paski jako odzież, Paski skórzane jako odzież, Paski z materiału, Paski do butów, Paski materiałowe jako odzież, Paski wykonane z imitacji skóry, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i handlowej w zakresie następujących produktów:,
Torebki, Skórzane torebki, Torebki wieczorowe, Torebki damskie,
Torebki-paski, Torebki męskie, Stylowe torebki, Torebki-worki, Małe
torebki kopertówki, Torebki do ręki, Torebki na ramię, Torebki typu
bobo, Kopertówki jako małe torebki, Torebki wykonane ze skóry, Torebki, portmonetki i portfele, Torebki noszone na biodrach, Torebki-paski na biodra, Torebki-kuferki [Boston bag], Torebki na biodra
[nerki], Torebki wykonane z imitacji skóry, Torebki do noszenia przy
pasku, Torebki do przewieszania przez ramię, Małe damskie torebki
bez rączki, Aktówki, Aktówki, dyplomatki, Dyplomatki, Etui do kart
kredytowych, Etui, futerały na dokumenty, Etui na banknoty, Etui
na bilety okresowe, Etui na karty kredytowe, Etui na karty kredytowe jako portfele, Etui na karty kredytowe wykonane ze skóry, Kopertówki, Kosmetyczki, Kosmetyczki bez wyposażenia, Małe torby dla
mężczyzn, Małe portmonetki, Małe plecaki, Nosidełka dla niemowląt
do noszenia na ciele, Nosidełka do noszenia niemowląt przez ramię,
Niewielkie torby podróżne, Paski do portmonetek, Paski do torebek
na ramię, Plecaki, Płócienne torby na zakupy, Podręczne torby do samolotu, Torby podróżne, Małe plecaki, Plecaki wycieczkowe, Portfele,
Portfele do przypinania na pasku, Portfele na karty, Portfele na karty
kredytowe, Portfele na karty wizytowe, Portfele na kostkę, Portfele
skórzane, Portmonetki, Teczki, Teczki i aktówki, Teczki na dokumenty, Teczki na dokumenty [aktówki], Teczki na nuty, Teczki na prace
plastyczne [futerały], Teczki ze skóry, Torby, Torby na buty, Torby
na piesze wycieczki, Torby na ramię, Torby na ubrania, Torby na wyjazdy weekendowe, Torby na zakupy, Torby naramienne dla dzieci,
Torby płócienne, Torby podróżne, Torby przenośne, Walizki, Balerinki
jako obuwie, Baletki, Botki, Botki dla kobiet, Botki niemowlęce, Buciki
dla niemowląt z wełny, Buty baletowe, Buty damskie, Buty dla kobiet,
Buty dla niemowląt, Buty do baletu, Buty do jogi, Buty do kostki, Buty
do tańca, Buty do trekkingu, Buty dziecięce, Buty na płaskim obcasie,
Buty na rzepy, Buty na platformie, Buty na wysokim obcasie, Buty
płócienne, Buty skórzane, Buty sznurowane, Buty wodoodporne,
Buty wsuwane, Buty z ukrytym obcasem, Buty za kostkę, Buty zimowe, Dziane buty dla niemowląt, Eleganckie buty wyjściowe, Espadryle, Mokasyny, Kalosze jako obuwie, Obuwie codzienne, Obuwie codziennego użytku, Obuwie damskie, Obuwie dla dzieci, Obuwie dla
kobiet, Obuwie dla mężczyzn, Obuwie dla niemowląt, Obuwie do celów rekreacji, Obuwie gimnastyczne, Obuwie inne niż sportowe,
Obuwie męskie i damskie, Obuwie na plażę, Obuwie plażowe, Obuwie przeciwdeszczowe, Obuwie rekreacyjne, Obuwie [z wyjątkiem
obuwia ortopedycznego], Pantofle bez napiętka, Pantofle do baletu,
Pantofle domowe, Sandały, Sandały damskie, Podeszwy do naprawy
obuwia, Sandały i buty plażowe, Sandały kąpielowe, Sandały męskie,
Sandały niemowlęce, Tenisówki, Tenisówki jako obuwie, Paski, Paski jako odzież, Paski skórzane jako odzież, Paski z materiału, Paski
do butów, Paski materiałowe jako odzież, Paski wykonane z imitacji
skóry.
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(111) 352996
(220) 2021 11 07
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) GLASER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blink bl;nk NAJWYRAŹNIEJ STYLOWO
(540)
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(210) 536151

(531) 26.04.02, 27.05.01, 24.17.01
(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Okulary, Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary antyrefleksyjne, Etui na okulary,
Okulary dla dzieci, Soczewki optyczne, Soczewki antyrefleksyjne, Soczewki okularowe, Soczewki korekcyjne-optyka, Soczewki
z tworzywa sztucznego, Okulary polaryzacyjne, Okulary do czytania, Osłony do okularów, Uchwyty do okularów, Oprawki do okularów, Części do okularów, Okulary do uprawiania sportu, Soczewki
do okularów słonecznych, Oprawki do okularów słonecznych, Szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Szkła okularowe pokryte
powłoką antyrefleksyjną, Oprawki okularów wykonane z tworzyw
sztucznych, Oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, Oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki do okularów wykonane z metalu lub
metalu łączonego z tworzywem sztucznym, Oprawki do okularów
wykonane z metalu, Oprawki okularowe [puste], Etui na okulary
słoneczne, Szkło optyczne, 35 Zarządzanie sprzedażą za pośrednictwem Internetu następujących towarów: artykuły optyczne, okulary,
okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary antyrefleksyjne, etui na okulary, okulary dla dzieci, soczewki optyczne, soczewki
antyrefleksyjne, soczewki okularowe, soczewki korekcyjne-optyka,
soczewki z tworzywa sztucznego, okulary polaryzacyjne, okulary
do czytania, osłony do okularów, uchwyty do okularów, oprawki
do okularów, części do okularów, okulary do uprawiania sportu, soczewki do okularów słonecznych, oprawki do okularów słonecznych,
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu
i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu
lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wykonane z metalu, puste oprawki okularowe, etui na okulary
słoneczne, szkło optyczne, 40 Szlifowanie szkła optycznego, Usługi
szlifierstwa optycznego, Szlifowanie soczewek optycznych, Powlekanie soczewek optycznych, Obróbka komponentów optycznych
w celu zmiany właściwości optycznych, Nakładanie cienkich powłok
foliowych na elementy optyczne, Obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, Obróbka soczewek w celu zmiany właściwości
optycznych, Przetwarzanie soczewek optycznych w celu spełnienia indywidualnych wymagań, 44 Usługi optyczne, Usługi badania
wzroku-zakłady optyczne, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Badania optyczne, Dopasowywanie soczewek
optycznych, Usługi okulistyczne, Usługi optometryczne, Dopasowywanie okularów, Dopasowywanie soczewek kontaktowych, Usługi
informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, Optometria.
(111) 352997
(220) 2021 11 07
(151) 2022 04 05
(441) 2021 12 13
(732) GLASER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) blink bl;nk
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.01

(210) 536152
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(510), (511) 9 Artykuły optyczne, Okulary, Okulary korekcyjne, Okulary przeciwsłoneczne, Okulary antyrefleksyjne, Etui na okulary,
Okulary dla dzieci, Soczewki optyczne, Soczewki antyrefleksyjne, Soczewki okularowe, Soczewki korekcyjne-optyka, Soczewki
z tworzywa sztucznego, Okulary polaryzacyjne, Okulary do czytania, Osłony do okularów, Uchwyty do okularów, Oprawki do okularów, Części do okularów, Okulary do uprawiania sportu, Soczewki
do okularów słonecznych, Oprawki do okularów słonecznych, Szkła
przeciwsłoneczne nakładane na okulary, Szkła okularowe pokryte
powłoką antyrefleksyjną, Oprawki okularów wykonane z tworzyw
sztucznych, Oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, Oprawki do okularów wykonane z metalu i materiału syntetycznego, Oprawki do okularów wykonane z metalu lub
metalu łączonego z tworzywem sztucznym, Oprawki do okularów
wykonane z metalu, Oprawki okularowe [puste], Etui na okulary
słoneczne, Szkło optyczne, 35 Zarządzanie sprzedażą za pośrednictwem Internetu następujących towarów: artykuły optyczne, okulary,
okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary antyrefleksyjne, etui na okulary, okulary dla dzieci, soczewki optyczne, soczewki
antyrefleksyjne, soczewki okularowe, soczewki korekcyjne-optyka,
soczewki z tworzywa sztucznego, okulary polaryzacyjne, okulary
do czytania, osłony do okularów, uchwyty do okularów, oprawki
do okularów, części do okularów, okulary do uprawiania sportu, soczewki do okularów słonecznych, oprawki do okularów słonecznych,
szkła przeciwsłoneczne nakładane na okulary, szkła okularowe pokryte powłoką antyrefleksyjną, oprawki okularów wykonane z tworzyw sztucznych, oprawki okularów wykonane z połączenia metalu i tworzyw sztucznych, oprawki do okularów wykonane z metalu
i materiału syntetycznego, oprawki do okularów wykonane z metalu
lub metalu łączonego z tworzywem sztucznym, oprawki do okularów wykonane z metalu, puste oprawki okularowe, etui na okulary
słoneczne, szkło optyczne, 40 Szlifowanie szkła optycznego, Usługi
szlifierstwa optycznego, Szlifowanie soczewek optycznych, Powlekanie soczewek optycznych, Obróbka komponentów optycznych
w celu zmiany właściwości optycznych, Nakładanie cienkich powłok
foliowych na elementy optyczne, Obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, Obróbka soczewek w celu zmiany właściwości
optycznych, Przetwarzanie soczewek optycznych w celu spełnienia indywidualnych wymagań, 44 Usługi optyczne, Usługi badania
wzroku-zakłady optyczne, Obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, Badania optyczne, Dopasowywanie soczewek
optycznych, Usługi okulistyczne, Usługi optometryczne, Dopasowywanie okularów, Dopasowywanie soczewek kontaktowych, Usługi
informacyjne dotyczące soczewek kontaktowych, Optometria.

(111) 352998
(220) 2021 11 08
(210) 536205
(151) 2022 04 01
(441) 2021 12 13
(732) TRI4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRI4U
(540)

(591) niebieski, fioletowy
(531) 26.01.04, 26.01.12, 26.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Platformy oprogramowania komputerowego, Platformy oprogramowania komputerowego umożliwiające planowanie, monitorowanie, raportowanie oraz personalizację treningów,
Aplikacje mobilne, Aplikacje mobilne umożliwiające planowanie,
monitorowanie, raportowanie oraz personalizację treningów, Oprogramowanie, Oprogramowanie umożliwiające planowanie, monitorowanie, raportowanie oraz personalizację treningów, 42 Platforma
jako usługa [PaaS], Platforma jako usługa [PaaS] obejmująca platformy oprogramowania do transmisji obrazów, treści audiowizualnych,
treści wideo i wiadomości, Platforma jako usługa [PaaS] umożliwiająca planowanie, monitorowanie, raportowanie oraz personalizację
treningów, Tworzenie platform internetowych, Oprogramowanie
jako usługa [SaaS], Oprogramowanie jako usługa [SaaS] umożliwiające planowanie, monitorowanie, raportowanie oraz personalizację
treningów, Pisanie oprogramowania komputerowego, Doradztwo
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komputerowe, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Usługi doradztwa informatycznego, Projektowanie i opracowywanie systemów komputerowych.

(111) 352999
(220) 2021 11 03
(151) 2022 03 31
(441) 2021 12 13
(732) MILLER GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Mniam
(540)

(210) 536081

(531) 27.05.01, 04.05.21
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: lody,
gofry, rurki, rurki z bitą śmietaną, ciasteczka francuskie, produkty
spożywcze, syropy, konfitury, dżemy, powidła, kawy, napoje, 43 Lodziarnie, Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 353000
(220) 2021 11 05
(210) 536123
(151) 2022 04 06
(441) 2021 12 20
(732) TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TAURON Zielona Energia
(510), (511) 4 Energia elektryczna, Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 9 Aparatura i urządzenia do przełączania, przekształcania, przewodzenia, sterowania przepływu, gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, Instalacje elektryczne, 35 Usługi
sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej, Usługi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Badania rynkowe,
Ekspertyzy i doradztwo w zakresie promocji projektów urządzeń
i instalacji energooszczędnych i ekologicznych, 36 Obrót świadectwami pochodzenia na energię odnawialną, Usługi obrotu papierami wartościowymi w dziedzinie energetyki w postaci świadectw
pochodzenia na energię odnawialną, 37 Wynajem maszyn, narzędzi
i urządzeń do użytku w budowie budynków, Naprawa i konserwacja
komputerów i urządzeń peryferyjnych do komputerów, Instalacja,
konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, 39 Dystrybucja energii odnawialnej, Usługi w zakresie przesyłania i dystrybucji
energii elektrycznej, mocy, powietrza, ciepła i zimna, gazu i ropy
naftowej oraz paliw, pary wodnej i gorącej wody, Magazynowanie
energii elektrycznej i cieplnej, Zaopatrywanie w energię elektryczną
i cieplną, 40 Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Usługi wytwarzania i przetwarzanie energii elektrycznej oraz
cieplnej, Usługi wytwarzania mocy i energii, 42 Doradztwo budowlane oraz techniczno-organizacyjne w zakresie realizacji inwestycji dla
potrzeb energetyki.
(111) 353001
(220) 2021 11 29
(210) 537052
(151) 2022 04 19
(441) 2022 01 03
(732) JOCHYM ELŻBIETA AGENCJA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) AGENCJA JOCHYM
(510), (511) 35 Doradztwo i informacja dotycząca rachunkowości,
Doradztwo księgowe w zakresie podatków, Doradztwo księgowe
w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, Doradztwo podatkowe [rachunkowość], Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące rachunkowości, Doradztwo w zakresie zwrotu podatku
[rachunkowość], Doradztwo z zakresu księgowości, Księgowość,
Księgowanie kosztów, Dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, Księgowość administracyjna, Księgowość i prowadzenie ksiąg, Planowanie podatkowe [rachunkowość], Porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, Przygotowywanie
i wypełnianie zeznań podatkowych, Przygotowywanie profesjonalnych bilansów dla firm, Przygotowywanie sprawozdań finansowych
i analiz dla przedsiębiorstw, Przygotowywanie wymiaru podatku
[rachunki], Przygotowywanie zeznań podatkowych, Rachunkowość,
Rachunkowość komputerowa, Rachunkowość na rzecz osób trzecich,
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Rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, Skomputeryzowana księgowość, Skomputeryzowana rachunkowość, Skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], Sporządzanie
bilansów finansowych, Sporządzanie sprawozdań finansowych,
Usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, Usługi w zakresie procesów związanych z deklaracjami podatkowymi, Usługi
wypełniania zeznań podatkowych, Zarządzanie rachunkami firm,
Zarządzanie rachunkowością, Badania rynkowe, Badania opinii publicznej, Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
36 Doradcze usługi zarządzania finansowego, Analizy danych finansowych, Analizy finansowe, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe dotyczące podatków, Doradztwo i analiza finansowa, Profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów, Przygotowywanie
analiz finansowych, Dostarczanie informacji związanych z kontami
finansowymi, Finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne, Skomputeryzowane analizy finansowe, Skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych, Skomputeryzowane usługi doradztwa
finansowego, Skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące
działalności finansowej, Skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, Sporządzanie oraz analiza raportów finansowych,
Sporządzanie raportów i analiz finansowych, Usługi doradcze dotyczące finansowania jednostek gospodarczych [corporate finance],
Usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, Usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, Usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów, Usługi informacji finansowej, Usługi konsultacyjne dotyczące
finansów korporacyjnych, Usługi konsultingu finansowego, Usługi
w zakresie badań i analiz finansowych, Zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne.

(111) 353002
(220) 2021 11 30
(210) 537116
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) LIPKA OLGA TRENER FRYZUR, Aleksandrów Łódzki (PL);
ŚCIBOR EWELINA MAKE UP DESIGNER, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) AKADEMIA STYLIZACJI ŚLUBNEJ
(540)

(531) 27.05.01, 26.13.25, 09.05.16
(510), (511) 35 Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów
sprzedaży, Marketing imprez i wydarzeń, Informacje na temat metod
sprzedaży, Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, 41
Doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, Doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, Dostarczanie informacji
edukacyjnych, Edukacyjne usługi doradcze, Instruktaż w zakresie
pielęgnacji ciała, Kursy szkoleniowe, 44 Usługi w zakresie higieny
i pielęgnacji urody ludzi. 		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 353003
(220) 2021 11 30
(210) 537119
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) MENTAL HEALTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MHG
(510), (511) 44 Usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 353004
(151) 2022 04 12

(220) 2021 12 01
(441) 2021 12 27

(210) 537208
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(732) BANACH-GRZELEC KATARZYNA KAMED, Słupno (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MEDISIGN CYTO THREAD
(510), (511) 10 Urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów
farmaceutycznych do ciała człowieka.
(111) 353005
(220) 2021 12 02
(210) 537226
(151) 2022 04 12
(441) 2021 12 27
(732) ROGOWSKI WITOLD KOJEN, Nowy Dwór Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) NOSFERATU SYMPHONY OF SHAVE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.03.02, 04.01.03
(510), (511) 3 Mydło do golenia, Mydło pielęgnacyjne, Mydło do skóry, Kremy do golenia, Zestawy do golenia, składające się z kremu
do golenia i środków stosowanych po goleniu, Woda kolońska,
Kosmetyki do włosów, Szampony, Szampony zmiękczające, Suche
szampony, Szampony do włosów, Szampony z odżywką do włosów, 8 Maszynki do golenia, Maszynki do golenia, nieelektryczne,
Maszynki do golenia [zmniejszające ryzyko skaleczenia], Etui na maszynki do golenia, 18 Kosmetyczki, Kosmetyczki sprzedawane bez
zawartości, 21 Pędzle do golenia, Uchwyty na pędzle do golenia,
Stojaki na pędzle do golenia, Pędzle do golenia z włosia borsuka, Kosmetyczki na przybory toaletowe, Kosmetyczki z przyborami toaletowymi, 30 Kawa, Kawa mielona.
(111) 353006
(220) 2021 12 03
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 27
(732) MOSIŃSKI ANDRZEJ, Płock (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MLEGAL
(540)

(210) 537273

(591) niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.23, 02.01.24
(510), (511) 45 Usługi prawne.
(111) 353007
(220) 2021 12 03
(151) 2022 04 13
(441) 2021 12 27
(732) SZMIT KAROLINA, Stąporków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BB PET
(540)

(210) 537275

(591) żółty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05, 03.06.03, 26.04.18
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(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami
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 matami do zabawy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z matami do zabawy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z szelkami,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z szelkami, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obrożami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze smyczami dla zwierząt, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z torebkami z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt
domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z torebkami z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze szczotkami dla zwierząt domowych.

(111) 353008
(220) 2021 12 06
(210) 537326
(151) 2022 04 20
(441) 2021 12 27
(732) STEFANOWSKI PAWEŁ GAZEO, Łódź (PL)
(540) (znak słowny)
(540) gazeo.pl
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe [programy], Programy
do przetwarzania danych, Programy komputerowe do użycia w telekomunikacji, Aplikacje biurowe i biznesowe, Dane zapisane elektronicznie z Internetu, Dane zapisane elektronicznie, Elektroniczne bazy
danych, Oprogramowanie interaktywne bazy danych, Elektroniczne
bazy danych zapisane na nośnikach komputerowych, Oprogramowanie komputerowe zaprojektowane do wyceny kosztów, Czasopisma
elektroniczne, 35 Doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, Analiza cen, Dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, Dostarczanie informacji za pośrednictwem internetu na temat sprzedaży samochodów, Informacje na temat rankingu sprzedaży produktów, Reklamowanie usług innych dostawców,
umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych
dostawców, Świadczenie usług porównania cen online, Udzielanie
porad dla konsumentów o produktach, Usługi porównywania cen,
Usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, Dostarczanie informacji handlowych konsumentom, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Oferowanie i wynajem
przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego i mediów na reklamy,
Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, Marketing internetowy, Ogłoszenia drobne, Pisanie tekstów
reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych, Prezentacja
firm oraz ich towarów i usług w internecie, Promowanie towarów
i usług osób trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam
na stronach internetowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, Przygotowywanie
publikacji reklamowych, Przygotowywanie reklam prasowych, Publikacja treści reklamowych, Publikacja reklam, Publikowanie druków do celów reklamowych w postaci elektronicznej, Publikowanie
materiałów reklamowych online, Reklama online za pośrednictwem
komputerowej sieci komunikacyjnej, Reklama w czasopismach, Reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców,
Reklamowe i sponsorowane teksty (Tworzenie-), Usługi redaktorów
w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, Usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, Usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, Usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, Usługi reklamowe
związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, Usługi w zakresie
prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych
mediów, Usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych,
Usługi w zakresie reklamy prasowej, Wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, Wyświetlanie reklam dla osób trzecich, Zapewnianie rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, Zapewnianie recenzji użytkowników w celach handlowych
lub reklamowych, Doradztwo dotyczące reklamy prasowej, Reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, Udostępnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, Analizy w zakresie reklamy, Analizy odbioru reklamy, Prenumerowanie gazet,

96

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Promowanie instalacji gazowych, Porady z zakresu motoryzacji, 36
Szacowanie kosztów naprawy [wycena finansowa], Usługi w zakresie
wycen, Wycena urządzeń mechanicznych, 38 Usługi agencji prasowej [komunikacja], Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, Zapewnianie użytkownikom dostępu do portali w Internecie, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, Usługi elektronicznej agencji prasowej, Usługi agencji prasowych w zakresie transmisji elektronicznej,
Fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, Komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, Udostępnianie
forów internetowych online, Udostępnianie internetowego forum
dyskusyjnego, Zapewnianie dostępu do internetowych pokojów
rozmów [chatroomów] i forów internetowych, Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii
chatowych i forów internetowych, Udostępnianie pokojów rozmów
[chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń online do przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Publikacja
tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikowanie elektroniczne, Publikowanie gazety dla klientów w Internecie, Publikowanie
tekstów, Sprawozdania wiadomości, Udostępnianie publikacji online
[nie do pobrania], Multimedialne wydania czasopism, Multimedialne wydania magazynów, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Publikacja czasopism, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie czasopism internetowych, Publikowanie
czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie multimedialne magazynów, czasopism i gazet, Udostępnianie on-line
czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, Wydawanie czasopism, Elektroniczne usługi biblioteczne mające na celu dostarczanie
informacji elektronicznych (w tym informacji archiwalnych) w formie
tekstów, informacji audio i/lub wideo, Publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, Publikowanie druków, również
w formie elektronicznej, innych niż do celów reklamowych, Publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicznej, innych
niż do celów reklamowych, Multimedialne wydania gazet, Publikacja
gazet elektronicznych online, Publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, Publikowanie elektronicznych gazet dostępnych
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, Wydawanie gazet,
Prowadzenie portali internetowych dotyczących motoryzacji, 42
Tworzenie i prowadzenie stron internetowych na telefony komórkowe, Tworzenie programów komputerowych do przetwarzania
danych, Projektowanie i opracowywanie programów do przetwarzania danych, Programowanie oprogramowania do platform informacyjnych w Internecie, Opracowywanie i tworzenie komputerowych
programów przetwarzania danych.

(111) 353009
(220) 2021 12 06
(151) 2022 04 20
(441) 2021 12 27
(732) BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BUD Invest GROUP
(540)

(210) 537328

(591) szary, biały
(531) 26.11.06, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Komponenty
elektryczne i elektroniczne, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania energii
elektrycznej, komponentów elektrycznych i elektronicznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycz-
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nej, aparatury i urządzeń do kontrolowania elektryczności, aparatury
i urządzeń do sterowania przepływem energii elektrycznej, 37 Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

(111) 353010
(220) 2021 12 06
(210) 537331
(151) 2022 04 20
(441) 2021 12 27
(732) BUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BUD-INVEST Group
(510), (511) 6 Metalowe konstrukcje i budynki przenośne, Metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, 9 Aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, Aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
Aparatura i urządzenia do kontrolowania elektryczności, Urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Komponenty
elektryczne i elektroniczne, 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie urządzeń fotowoltaicznych do wytwarzania energii
elektrycznej, komponentów elektrycznych i elektronicznych, aparatury i urządzeń do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatury i urządzeń do kontrolowania elektryczności, aparatury
i urządzeń do sterowania przepływem energii elektrycznej, 37 Usługi
budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe.

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) 050840
(111) 051154
(111) 072767
(111) 076440
(111) 076525
(111) 077720
(111) 078846
(111) 078892
(111) 078918
(111) 078923
(111) 078976
(111) 078983
(111) 079042
(111) 079731
(111) 081256
(111) 081562
(111) 081690
(111) 083390
(111) 083765
(111) 083766
(111) 086342
(111) 089093
(111) 089548
(111) 089549
(111) 091624
(111) 149787
(111) 166163
(111) 167164
(111) 168093
(111) 168094
(111) 168095
(111) 168096
(111) 168098
(111) 168708
(111) 170142

(180) 2032 07 05
(180) 2032 07 03
(180) 2032 08 27
(180) 2032 07 14
(180) 2032 08 31
(180) 2032 08 19
(180) 2032 06 26
(180) 2032 07 07
(180) 2032 07 15
(180) 2032 07 16
(180) 2032 07 03
(180) 2032 08 04
(180) 2032 08 27
(180) 2032 09 04
(180) 2032 07 10
(180) 2032 06 30
(180) 2032 09 04
(180) 2032 07 30
(180) 2032 08 06
(180) 2032 08 06
(180) 2032 10 28
(180) 2033 05 18
(180) 2032 08 26
(180) 2032 08 26
(180) 2032 07 02
(180) 2032 08 02
(180) 2032 07 11
(180) 2032 06 27
(180) 2032 08 27
(180) 2032 08 27
(180) 2032 08 27
(180) 2032 08 27
(180) 2032 08 28
(180) 2032 07 17
(180) 2032 06 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.
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(111) 171917
(111) 172012
(111) 175642
(111) 195134
(111) 223352
(111) 253532
(111) 256152

(180) 2032 07 31
(180) 2032 12 23
(180) 2032 12 24
(180) 2032 08 30
(180) 2032 07 25
(180) 2032 01 05
(180) 2032 03 08

(111) 257377
(111) 258032
(111) 258356
(111) 258395
(111) 258779
(111) 259051

(180) 2032 01 05
(180) 2032 01 23
(180) 2032 07 03
(180) 2032 08 06
(180) 2032 06 27
(180) 2032 03 06

Prawo przedłużono w 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: 43: usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia restauracji,
restauracji samoobsługowych,
restauracji sieciowych, barów,
barów szybkiej obsługi, snack-barów, barów przekąskowych,
barów samoobsługowych, pubów, stołówek, jadłodajni, przenośnych placówek gastronomicznych, kawiarni, kafeterii, cukierni,
winiarni, usługi w zakresie przygotowywania oraz dostarczania
potraw i napojów, usługi cateringowe, usługi w zakresie przygotowywania dań na wynos, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
organizacja przyjęć, franchising
w zakresie restauracji i barów
szybkiej obsługi (np. dostarczanie
standardów, receptur, szkolenie
personelu i kontrola jakości gotowego produktu, projektowanie
restauracji) wynajmowanie sal
na posiedzenia i na urządzanie
imprez okolicznościowych, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy
stołowej.
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: 6: metalowe: okna, okna
balkonowe, okna tarasowe, rolety,
żaluzje, drzwi, drzwi balkonowe,
drzwi tarasowe, okiennice, parapety, bramy, bramy garażowe,
systemy okienne, systemy drzwiowe, stolarka otworowa, akcesoria do okien, akcesoria do rolet,
akcesoria do żaluzji, akcesoria
do drzwi, akcesoria do okiennic,
osprzęt do okien, osprzęt do rolet, osprzęt do żaluzji, osprzęt
do drzwi, osprzęt do okiennic, profile budowlane, profile okienne,
profile do rolet, profile do żaluzji,
profile do drzwi, profile do okiennic, okucia budowlane, okucia
do okien, okucia do rolet, okucia
do żaluzji, okucia do drzwi, okucia
do okiennic, materiały budowlane,
konstrukcje budowlane, ścianki,
przegrody, witryny, konstrukcje
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metalowe ogrodów zimowych; 19:
niemetalowe: okna, okna balkonowe, okna tarasowe, rolety, żaluzje,
drzwi, drzwi balkonowe, drzwi
tarasowe, okiennice, parapety,
bramy, bramy garażowe, systemy
okienne, stolarka otworowa, akcesoria do okien, akcesoria do rolet, akcesoria do żaluzji, akcesoria
do drzwi, akcesoria do okiennic,
osprzęt do okien, osprzęt do rolet, osprzęt do żaluzji, osprzęt
do drzwi, osprzęt do okiennic, profile budowlane, profile okienne,
profile do rolet, profile do żaluzji,
profile do drzwi, profile do okiennic, okucia budowlane, okucia
do okien, okucia do rolet, okucia
do żaluzji, okucia do drzwi, okucia
do okiennic, materiały budowlane,
konstrukcje budowlane, ścianki,
przegrody, witryny, konstrukcje
niemetalowe ogrodów zimowych,
szkło budowlane, szkło izolacyjne,
szkło okienne, szkło walcowane,
szkło hartowane, szkło ciągnione,
szyby okienne, szyby zespolone;
35: usługi sprzedaży: okien, okien
balkonowych, okien tarasowych,
rolet, żaluzji, drzwi, drzwi balkonowych, drzwi tarasowych, okiennic, parapetów, bram, bram garażowych, systemów okiennych,
stolarki otworowej, akcesoriów
do okien, akcesoriów do rolet,
akcesoriów do drzwi, akcesoriów
do okiennic, osprzętu do okien,
osprzętu do rolet, osprzętu do żaluzji, osprzętu do drzwi, osprzętu
do okiennic, profili budowlanych,
profili okiennych, profili do rolet,
profili do żaluzji, profili do drzwi,
profili do okiennic, okuć budowlanych, okuć do okien, okuć
do rolet, okuć do żaluzji, okuć
do drzwi, okuć do okiennic, materiałów budowlanych, konstrukcji
budowlanych, ścianek, przegród,
witryn, ogrodów zimowych, szkła
budowlanego, szkła izolacyjnego,
szkła okiennego, szkła walcowanego, szkła hartowanego, szkła
ciągnionego, szyb okiennych, szyb
zespolonych, franchising, doradztwo specjalistyczne w sprawach
prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzenie w zakresie zamówień handlowych, doradztwo
handlowe, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej; 37: informacja o materiałach budowlanych (informacja budowlana), nadzór budowlany, usługi budowlane,
roboty wykończeniowe, montaż,
instalacja i wymiana okien, okien
balkonowych, okien tarasowych,
rolet, żaluzji, drzwi, drzwi balko-
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(111) 259079
(111) 259218
(111) 259440
(111) 259646
(111) 259730
(111) 259782
(111) 259842
(111) 259959
(111) 260200
(111) 260201
(111) 260697
(111) 260757
(111) 261094
(111) 261412
(111) 261862
(111) 262111
(111) 263169
(111) 263899

(180) 2032 06 26
(180) 2032 08 03
(180) 2032 07 16
(180) 2032 08 20
(180) 2032 06 22
(180) 2032 06 27
(180) 2032 06 16
(180) 2032 08 20
(180) 2032 05 28
(180) 2032 05 28
(180) 2032 08 10
(180) 2032 02 07
(180) 2032 11 06
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 12
(180) 2032 10 16
(180) 2032 12 17
(180) 2032 12 03

(111) 264291
(111) 264377
(111) 265056
(111) 265189
(111) 266450
(111) 266808
(111) 267324
(111) 267325
(111) 268087
(111) 268107

(180) 2032 06 27
(180) 2032 12 19
(180) 2032 11 27
(180) 2032 09 17
(180) 2032 12 19
(180) 2032 09 14
(180) 2032 07 10
(180) 2032 07 10
(180) 2032 11 20
(180) 2032 07 04

nowych, drzwi tarasowych, okiennic, parapetów, bram, bram garażowych, systemów okiennych,
stolarki otworowej, akcesoriów
do okien, akcesoriów do rolet,
akcesoriów do drzwi, akcesoriów
do okiennic, osprzętu do okien,
osprzętu do rolet, osprzętu do żaluzji, osprzętu do drzwi, osprzętu
do okiennic, profili budowlanych,
profili okiennych, profili do rolet,
profili do żaluzji, profili do drzwi,
profili do okiennic, okuć budowlanych, okuć do okien, okuć do rolet, okuć do żaluzji, okuć do drzwi,
okuć do okiennic, materiałów
budowlanych, konstrukcji budowlanych, ścianek, przegród, witryn,
ogrodów zimowych, szkła budowlanego, szkła izolacyjnego, szkła
okiennego, szkła walcowanego,
szkła hartowanego, szkła ciągnionego, szyb okiennych, szyb zespolonych.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 39: usługi związane
z transportem drogowym, kolejowym, morskim, powietrznym:
przewóz ładunków i osób, spedycja, załadunek, rozładunek, mocowanie ładunku, składowanie,
pakowanie towarów, usługi w zawieraniu umów na przewóz ładunków.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 36: usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu
nieruchomości, usługi doradztwa
w sprawach finansowych oraz
ubezpieczeniowych, usługi inwestycyjne ze środków własnych
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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, działalność finansowa, usługi
w zakresie operacji finansowych,
doradztwo finansowe, sprzedaż
hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, nieruchomości z ryku
wtórnego i pierwotnego, sprzedaż
za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego,
pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów,
udzielanie kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, finansowanie sprzedaży ratalnej w tym udzielanie kredytów
w zakresie sprzedaży ratalnej, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych,
zarządzanie finansami, zarządzanie
majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków
finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, usługi leasingowe, pośrednictwo w transakcjach
finansowych
inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych,
usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych, usługi
w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy
dla celów finansowych, informacja
finansowa, ekspertyzy i wyceny
dla celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstw,
opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, przyjmowanie
wkładów
oszczędnościowych
i lokat terminowych, maklerstwo
giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności.
(111) 268108 (180) 2032 07 04 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 36: usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu
nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finansowych
oraz ubezpieczeniowych, usługi
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące
nieruchomości, pozyskiwanie

Nr 29/2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

środków finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku
nieruchomego i ruchomego, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, usługi w zakresie
wyceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, działalność finansowa,
usługi w zakresie operacji finansowych, doradztwo finansowe,
sprzedaż hurtowa i detaliczna
papierów wartościowych, nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu papierów
wartościowych, nieruchomości
z ryku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie
i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, udzielanie kredytów
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, finansowanie sprzedaży ratalnej w tym
udzielanie kredytów w zakresie sprzedaży ratalnej, obsługa
transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym
i nieruchomym, prowadzenie
rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych,
usługi leasingowe, pośrednictwo w transakcjach finansowych
inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, usługi
inwestycyjne ze środków własnych i powierzonych, usługi
w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych,
informacja finansowa, ekspertyzy i wyceny dla celów podatkowych, usługi powiernicze,
sporządzanie i publikowanie
raportów i ocen ekonomiczno
- finansowych przedsiębiorstw,
opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań
finansowych osób fizycznych
i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji finansowych,
inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie
finansami, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat
terminowych, maklerstwo giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
agencje finansowe, agencje
ściągania wierzytelności.
(111) 268109 (180) 2032 07 04 Prawo przedłużono w części dla
towarów: 36: usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu
nieruchomości, usługi doradztwa
w sprawach finansowych oraz

(111) 268110

(180) 2032 07 04

99
ubezpieczeniowych, 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, działalność finansowa, usługi w zakresie
operacji finansowych, doradztwo
finansowe, sprzedaż hurtowa
i detaliczna papierów wartościowych, nieruchomości z ryku
wtórnego i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu
papierów wartościowych, nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie
i sprzedaży nieruchomości oraz
gruntów, udzielanie kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych
i hipotecznych, finansowanie
sprzedaży ratalnej w tym udzielanie kredytów w zakresie sprzedaży ratalnej, obsługa transakcji
finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, zarządzanie
finansami, zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym,
prowadzenie rachunków finansowych, prowadzenie rozliczeń
pieniężnych, usługi leasingowe,
pośrednictwo w transakcjach
finansowych
inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych,
usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych, usługi
w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy dla celów finansowych,
informacja finansowa, ekspertyzy
i wyceny dla celów podatkowych,
usługi powiernicze, sporządzanie
i publikowanie raportów i ocen
ekonomiczno - finansowych
przedsiębiorstw,
opracowanie
i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych
osób fizycznych i przedsiębiorstw
wobec banków i instytucji finansowych, inwestycje kapitałowe,
deponowanie walorów, zarządzanie finansami, przyjmowanie
wkładów
oszczędnościowych
i lokat terminowych, maklerstwo
giełdowe, pośrednictwo giełdowe, agencje finansowe, agencje
ściągania wierzytelności.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 36: usługi agencji pośrednictwa w handlu i wynajmu
nieruchomości, usługi doradztwa

100

(111) 268224
(111) 268584
(111) 268849
(111) 269746
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(180) 2032 12 05
(180) 2032 08 09
(180) 2032 11 27
(180) 2032 10 15

w sprawach finansowych oraz
ubezpieczeniowych, 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, działalność finansowa, usługi
w zakresie operacji finansowych,
doradztwo finansowe, sprzedaż
hurtowa i detaliczna papierów wartościowych, nieruchomości z ryku
wtórnego i pierwotnego, sprzedaż
za pośrednictwem Internetu papierów wartościowych, nieruchomości z ryku wtórnego i pierwotnego,
pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości oraz gruntów,
udzielanie kredytów inwestycyjnych, konsumpcyjnych i hipotecznych, finansowanie sprzedaży ratalnej w tym udzielanie kredytów
w zakresie sprzedaży ratalnej, obsługa transakcji finansowych dotyczących kredytów inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych,
zarządzanie finansami, zarządzanie
majątkiem ruchomym i nieruchomym, prowadzenie rachunków
finansowych, prowadzenie rozliczeń pieniężnych, usługi leasingowe, pośrednictwo w transakcjach
finansowych
inwestycyjnych,
konsumpcyjnych i hipotecznych,
usługi inwestycyjne ze środków
własnych i powierzonych, usługi
w zakresie ubezpieczeń, prowadzenie analiz finansowych, ekspertyzy
dla celów finansowych, informacja
finansowa, ekspertyzy i wyceny
dla celów podatkowych, usługi powiernicze, sporządzanie i publikowanie raportów i ocen ekonomiczno - finansowych przedsiębiorstw,
opracowanie i publikowanie raportów w sprawach zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorstw wobec banków i instytucji
finansowych, inwestycje kapitałowe, deponowanie walorów, zarządzanie finansami, przyjmowanie
wkładów
oszczędnościowych
i lokat terminowych, maklerstwo
giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
agencje finansowe, agencje ściągania wierzytelności.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 11: wyroby sanitarne
z ceramiki, ceramika łazienkowa,

(111) 269747 (180) 2032 10 15

(111) 270461
(111) 270944
(111) 270945
(111) 271166
(111) 272915
(111) 286532

(180) 2032 10 31
(180) 2032 07 12
(180) 2032 07 12
(180) 2032 11 29
(180) 2032 07 13
(180) 2032 03 05

(111) 294290 (180) 2032 08 27

(111) 318650 (180) 2032 07 10
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bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki
ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumenty do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny
natryskowe, brodziki, natryski,
krany, armatura sanitarna, wanny
łazienkowe, zbiorniki do płuczek
ustępowych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 11: wyroby sanitarne
z ceramiki, ceramika łazienkowa,
bidety, kompakty WC, miski ustępowe, pisuary, sedesy, płuczki
ustępowe, umywalki, postumenty i półpostumenty do umywalek, baterie umywalkowe, kabiny
natryskowe, brodziki, natryski,
krany, armatura sanitarna, wanny
łazienkowe, zbiorniki do płuczek
ustępowych.
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: reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, administrowanie
przedsiębiorstwem,
czynności biurowe; 36: doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wynajmowanie mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych.
Prawo przedłużono w części dla
towarów: 11: pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły centralnego
ogrzewania, grzejniki, rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła
centrale wentylacyjne regeneratory ciepła.
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) 459756
(210) 489040
(210) 506334
(210) 510280
(210) 519734
(210) 520305
(210) 520318
(210) 520536

22/2016
ZT39/2018
ZT50/2019
U
U
U
U
U

(210) 522879
(210) 524426
(210) 524906
(210) 525200
(210) 532449
(210) 533085
(210) 534617
(210) 536341

U
U
U
U
U
U
U
U
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(210) 537066
(210) 537491
(210) 537671
(210) 537855
(210) 532906
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U
U
U
U
U

(210) 539828
(210) 538486
(210) 538473
(210) 447348
(210) 470550

U
U
U
1/2016
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) 515207
(210) 515205
(210) 518788
(210) 526738
(210) 530845
(210) 531597
(210) 536466
(210) 537025
(210) 538232
(210) 533984
(210) 535922
(210) 537056
(210) 537057

ZT38/2020
ZT38/2020
ZT50/2020
ZT17/2021
ZT30/2021
ZT32/2021
ZT50/2021
ZT4/2022
U
U
U
U
U

(210) 537316
(210) 537715
(210) 537860
(210) 538128
(210) 538157
(210) 538588
(210) 538689
(210) 539024
(210) 539459
(210) 541296
(210) 541298
(210) 541406

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

WYGAŚNIĘCIE PRAWA
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 214006 (141) 2022 01 31 Prawo wygasło w całości.
(111) 306603 (141) 2022 02 08 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 9:
komputery, monitory [hardware
komputerowy], myszy do komputera; komputerowe urządzenia peryferyjne, nośniki danych,
pamięć komputerowa, oprogramowanie komputerowe stałe
publikacje elektroniczne [moduły
ładowalne]; programy komputerowe ładowalne i programy komputerowe nagrane z wyłączeniem
programów
komputerowych
przeznaczonych do zarządzania
relacjami z klientami (systemy
CRM), programów komputerowych przeznaczonych do planowania zasobów przedsiębiorstwa (systemy ERP), programów
komputerowych przeznaczonych
do optymalizacji procesów biznesowych (systemy BI); 42: administrowanie stronami komputerowymi; instalacje oprogramowania
komputerowego z wyłączeniem
instalacji oprogramowania komputerowego
przeznaczonego
do zarządzania relacjami z klien-

(111) 308157
(111) 343244
(111) 343252
(111) 348070

101

tami (systemy CRM), planowania
zasobów przedsiębiorstwa (systemy ERP), optymalizacji procesów biznesowych (systemy BI);
doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego;
aktualizacja
oprogramowania z wyłączeniem
aktualizacji
oprogramowania
komputerowego
przeznaczonego do zarządzania relacjami
z klientami (systemy CRM), planowania zasobów przedsiębiorstwa (systemy ERP), optymalizacji
procesów biznesowych (systemy
BI); odzyskiwanie danych komputerowych; powielanie oprogramowania
komputerowego
z wyłączeniem powielania oprogramowania
komputerowego
przeznaczonego do zarządzania relacjami z klientami (systemy CRM), planowania zasobów
przedsiębiorstwa (systemy ERP),
optymalizacji procesów biznesowych (systemy BI); programowanie komputerów; projektowanie
oprogramowań komputerowych
z wyłączeniem projektowania
oprogramowania komputerowego przeznaczonego do zarządzania relacjami z klientami (systemy CRM), planowania zasobów
przedsiębiorstwa (systemy ERP),
optymalizacji procesów biznesowych (systemy BI); wypożyczanie
oprogramowania komputerowego z wyłączeniem wypożyczania
oprogramowania komputerowego przeznaczonego do zarządzania relacjami z klientami (systemy CRM). planowania zasobów
przedsiębiorstwa (systemy ERP),
optymalizacji procesów biznesowych (systemy BI); konserwacja
oprogramowania komputerowego z wyłączeniem konserwacji
oprogramowania komputerowego przeznaczonego do zarządzania relacjami z klientami (systemy CRM), planowania zasobów
przedsiębiorstwa (systemy ERP),
optymalizacji procesów biznesowych (systemy BI); analizy systemów komputerowych; tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(141) 2022 03 25 Prawo wygasło w części dotyczącej towarów i/lub usług: 33: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(141) 2021 12 07 Prawo wygasło w całości.
(141) 2021 12 07 Prawo wygasło w całości.
(141) 2022 02 10 Prawo wygasło w całości.
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE NIEUWZGLĘDNIONE
W INNYCH SAMODZIELNYCH OGŁOSZENIACH

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, wskazanie rubryki rejestru, charakter oraz treść
wpisu. Publikacji podlegają wpisy w rejestrze dotyczące uprawnionych,
twórców, praw ograniczających prawo ochronne oraz sprostowania
istotnych pomyłek.
Rubryka A – dane uprawnionego
Rubryka B – znak towarowy
Rubryka C – wykaz towarów
Rubryka D – prawa ograniczające prawo ochronne
Rubryka E – kategoria znaku lub prawa ochronnego oraz regulamin
znaku
Rubryka F – wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące prawa
ochronnego
Rubryka G – rejestracja międzynarodowa
Rubryka H – informacje o przedłużeniu, unieważnieniu, wygaśnięciu
prawa ochronnego lub zastąpieniu rejestracji krajowej
rejestracją międzynarodową
(111) 048350 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Polymers, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 049765 D. Wpisano: „W dniu 03 stycznia 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 20297/21/917) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2704117 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.049765 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu
w Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 055410 D. Wpisano: „W dniu 30 grudnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20300/21/322) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2703759 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.055410 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu
w Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 059053 A. Wykreślono: TOTAL HOLDINGS SAS, Courbevoie, Francja; Wpisano: TotalEnergies Holdings, Courbevoie, Francja.
(111) 059054 A. Wykreślono: TOTAL HOLDINGS SAS, Courbevoie, Francja; Wpisano: TotalEnergies Holdings, Courbevoie, Francja.
(111) 059055 A. Wykreślono: TOTAL HOLDINGS SAS, Courbevoie, Francja; Wpisano: TotalEnergies Holdings, Courbevoie, Francja.
(111) 059056 A. Wykreślono: TOTAL HOLDINGS SAS, Courbevoie, Francja; Wpisano: TotalEnergies Holdings, Courbevoie, Francja.
(111) 062651 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) 070258 A. Wykreślono: TOTAL HOLDINGS SAS, Courbevoie, Francja; Wpisano: TotalEnergies Holdings, Courbevoie, Francja.
(111) 070259 A. Wykreślono: TOTAL HOLDINGS SAS, Courbevoie, Francja; Wpisano: TotalEnergies Holdings, Courbevoie, Francja.
(111) 070260 A. Wykreślono: TOTAL HOLDINGS SAS, Courbevoie, Francja; Wpisano: TotalEnergies Holdings, Courbevoie, Francja.
(111) 070262 A. Wykreślono: TOTAL HOLDINGS SAS, Courbevoie, Francja; Wpisano: TotalEnergies Holdings, Courbevoie, Francja.
(111) 077468 A. Wykreślono: L’ AMY, MOREZ, Francja; Wpisano: L’AMY LUXE, Hauts-de Bienne, Francja.
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(111) 080045 A. Wykreślono: VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT
GMBH, KREFELD, Niemcy; Wpisano: VBG GROUP AB (publ), Trollhättan, Szwecja.
(111) 087563 A. Wykreślono: SIKA AG, BAAR, Szwajcaria; Wpisano: Sika Technology AG, Baar, Szwajcaria.
(111) 092739 A. Wykreślono: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”
SA, Kruszwica, Polska; Wpisano: BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206.
(111) 093494 A. Wykreślono: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia; Wpisano: UNILEVER IP HOLDINGS B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 094476 A. Wykreślono: TOTAL HOLDINGS SAS, Courbevoie, Francja; Wpisano: TotalEnergies Holdings, Courbevoie, Francja.
(111) 095996 A. Wykreślono: GLOUCESTER CO INC., BALTIMORE, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: DAP Products Inc., Baltimore, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 096739 D. Wpisano: „W dniu 19 października 2021 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16023/21/283) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2696494 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-96739 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) 099586 A. Wykreślono: TOTAL HOLDINGS SAS, Courbevoie, Francja; Wpisano: TotalEnergies Holdings, Courbevoie, Francja.
(111) 100465 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Safety & Construction, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 108263 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Polymers, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 112490 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Polymers, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 112617 A. Wykreślono: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Polymers, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 112873 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Polymers, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 118902 A. Wykreślono: „SULIMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 126900 A. Wykreślono: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Safety & Construction, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 128695 D. Wpisano: „W dniu 30 grudnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20300/21/322) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2703759 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.128695 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu
w Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 128805 D. Wpisano: „W dniu 30 grudnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20300/21/322) wpisano do Rejestru Zastawów
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pod pozycją 2703759 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.128805 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu
w Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 130747 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów „KORAL” Józef Koral Spółka Jawna, Limanowa, Polska
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069.
(111) 135738 D. Wpisano: „W dniu 30 grudnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20300/21/322) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2703759 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.135738 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu
w Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 135739 D. Wpisano: „W dniu 30 grudnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20300/21/322) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2703759 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.135739 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu
w Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 137716 A. Wykreślono: ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146846896; Wpisano: ZOO FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska146846896.
(111) 139123 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Polymers, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 144681 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe COLMEX Spółka z o. o., 44-100 Gliwice ul. Plebiscytowa
1, Polska 008292657; Wpisano: COLMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, Polska 008292657.
(111) 145350 A. Wykreślono: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano:
DuPont Polymers, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 149399 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142723174;
Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska
389994690.
(111) 149400 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142723174;
Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska
389994690.
(111) 151964 D. Wpisano: „W dniu 30 grudnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 20300/21/322) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2703759 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.151964 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu w Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 152641 D. Wpisano: „W dniu 30 grudnia 2021 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy
w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt WA.XI.Ns-Rej.Za 20300/21/322) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2703759 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
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udzielonym na znak towarowy R.152641 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu
w Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 153058 A. Wykreślono: Celador Productions Limited, 39
Long Acre Londyn WC22E 9JT, Wielka Brytania; Wpisano: SONY PICTURES TELEVISION UK RIGHTS LIMITED, Londyn, Wielka Brytania.
(111) 154088 A. Wykreślono: Valent Biosciences Corporation,
870 Technology Way Libertyville Illinois 60048, Stany Zjednoczone
Ameryki; Wpisano: VALENT BIOSCIENCES LLC, Libertyville, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 160653 A. Wykreślono: P. J. CARROLL & COMPANY LIMITED, Dublin Road Dundalk Co. Louth, Irlandia; Wpisano: P. J. Carroll
& Company Limited, Dublin, Irlandia.
(111) 161179 A. Wykreślono: CECA SA, LA GARENNE COLOMBES, Francja; Wpisano: ARKEMA FRANCE, COLOMBES, Francja.
(111) 162023 A. Wykreślono: GOMAR PIŃCZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pińczów, Polska 260609260; Wpisano: GOMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pińczów, Polska 260609260.
(111) 162237 A. Wykreślono: Zakłady Tłuszczowe „KRUSZWICA” Spółka Akcyjna, 88-150 Kruszwica ul. Niepodległości 42, Polska
091279630; Wpisano: BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206.
(111) 163220 A. Wykreślono: Zakład Wyrobów Cukierniczych
„MILLANO” Krzysztof Kotas, Przeźmierowo, Polska 004775933;
Wpisano: MILLANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Przeźmierowo, Polska
382172392.
(111) 163462 A. Wykreślono: Zakłady Tłuszczowe „KRUSZWICA” Spółka Akcyjna, 88-150 Kruszwica ul. Niepodległości 42, Polska
091279630; Wpisano: BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206.
(111) 166208 A. Wykreślono ANDRZEJ: WĘGRZYN, MASTER,
Kraków, Polska; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska
121104639.
(111) 166209 A. Wykreślono: ANDRZEJ WĘGRZYN, MASTER,
Kraków, Polska; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska
121104639.
(111) 171623 A. Wykreślono: Rozrywka Sp. z o.o., Warszawa, Polska 141789975; Wpisano: WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 142734203.
(111) 173824 A. Wykreślono: SAGE SOFTWARE, INC., IRVINE,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Summit 5, LLC, Englewood,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 173824 A. Wykreślono: Summit 5, LLC, Englewood, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Swiftpage ACT! LLC, Englewood, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 173824 A. Wykreślono: Swiftpage ACT! LLC, Englewood,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: Act! LLC, Englewood, Stany
Zjednoczone Ameryki.
(111) 180206 A. Wykreślono: GOMAR PIŃCZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pińczów, Polska 260609260; Wpisano: GOMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pińczów, Polska 260609260.
(111) 188057 A. Wykreślono: Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica”
SA, Kruszwica, Polska; Wpisano: BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206.
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(111) 195240 A. Wykreślono: NEOIDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 121428980; Wpisano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841.
(111) 208084 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669; Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska 389994690.
(111) 209872 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142723174;
Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska
389994690.
(111) 210281 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142723174;
Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska
389994690.
(111) 210842 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142723174;
Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska
389994690.
(111) 211784 A. Wykreślono: SULIMAR Spółka z o.o., Piotrków Trybunalski, Polska 590012552; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski,
Polska 592196071.
(111) 216642 A. Wykreślono: LC Corp. Sky Tower Spółka z o.o.,
Wrocław, Polska 020188011; Wpisano: SKY TOWER SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 021905450.
(111) 218283 A. Wykreślono: SULIMAR Spółka z o.o., Piotrków Trybunalski, Polska 590012552; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski,
Polska 592196071.
(111) 220762 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669; Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska 389994690.
(111) 224390 A. Wykreślono: SULIMAR Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 229400 A. Wykreślono: GRASS CAVAGNA GROUP POLSKA Tomasz Gutkowski, Płońsk, Polska 130333666; Wpisano: GRASS
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 383200713.
(111) 229400 A. Wykreślono: GRASS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
383200713; Wpisano: NV CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380447962.
(111) 233817 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 236372 A. Wykreślono: Zakłady Tłuszczowe „KRUSZWICA” Spółka Akcyjna, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano: BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kruszwica, Polska 340000206.
(111) 237974 A. Wykreślono: NEO24.PL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Wrocław, Polska 930716951; Wpisano: NEONET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, Polska 930310841.
(111) 240760 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
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(111) 241879 A. Wykreślono: GOMAR PIŃCZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pińczów, Polska 260609260; Wpisano: GOMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pińczów, Polska 260609260.
(111) 243461 A. Wykreślono: GOMAR PIŃCZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pińczów, Polska 260609260; Wpisano: GOMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pińczów, Polska 260609260.
(111) 245217 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 245219 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 245233 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
(111) 245765 A. Wykreślono: ZAKŁADY MIĘSNE POTORSCY
SPÓŁKA JAWNA JAN POTORSKI, JERZY POTORSKI, Krokowo, Polska
510228547; Wpisano: FINEST MEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, Polska 383951477.
(111) 248448 A. Wykreślono: SK HOLDINGS CO., LTD., SEUL,
Korea Południowa; Wpisano: SK Inc., Seul, Korea Południowa.
(111) 250394 A. Wykreślono: PRYKA SZYMON FITCHOICE.EU,
Kraków, Polska; Wpisano: FITCHOICE.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122882072.
(111) 250402 A. Wykreślono: P.P.H. MEDOS MARIAN BUŁAWKA, EWA BUŁAWKA SPÓŁKA JAWNA, Chełmno, Polska 870568014;
Wpisano: MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Chełmno, Polska 870568014.
(111) 251689 A. Wykreślono: GOMAR PIŃCZÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pińczów, Polska 260609260; Wpisano: GOMAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pińczów, Polska 260609260.
(111) 254379 A. Wykreślono: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano:
BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206.
(111) 255274 A. Wykreślono: CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice, Polska 932802258; Wpisano: OLEOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 932802258.
(111) 255364 A. Wykreślono: DANUTA IZABELA DANIELEWICZ,
Lublin, Polska; Wpisano: STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ DAWNEJ MUZYKI POLSKIEJ „MUSICA ANTIQUA”, Poniatowa, Polska 001032278.
(111) 256757 A. Wykreślono: WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER,
Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina,
Polska 121104639.
(111) 256762 A. Wykreślono: WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER,
Kraków, Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina,
Polska 121104639.
(111) 257158 A. Wykreślono: MIKROEL Leszek Kaczurba, Wrocław, Polska 021635191; Wpisano: LESZEK KACZURBA, Wrocław,
Polska.
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(111) 257784 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 258238 A. Wykreślono: SULIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska
592196071; Wpisano: DRINK ID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, Polska 592196071.
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R.268475, o najwyższym pierwszeństwie na zabezpieczenie spłaty
każdej pojedynczej Zabezpieczonej Wierzytelności przysługującej
każdemu Zastawnikowi, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego”.
(111) 270294 A. Wykreślono: SNP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 630353110; Wpisano: ALL FOR ONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotniki, Polska 630353110.

(111) 260035 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669; Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska 389994690.

(111) 270458 A. Wykreślono: FURMANEK RENEWAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Daleszyce, Polska 292454482; Wpisano: RENEWAL
ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Daleszyce,
Polska 292454482.

(111) 260036 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669; Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska 389994690.

(111) 273504 A. Wykreślono: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano:
BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206.

(111) 260434 A. Wykreślono: BURZYŃSKI TOMASZ, SZAMOTA
SYLWESTER, SZAMOTA KRYSTYNA BACCARA BIS SPÓŁKA CYWILNA, Bronisze, Polska; Wpisano: BACCARA SPÓŁKA Z OGRANICZINĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jawczyce, Polska 015469805.
(111) 261087 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669; Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska 389994690.
(111) 261089 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669; Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska 389994690.
(111) 261854 A. Wykreślono: DATACOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 003900023; Wpisano: DATACOMP IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 520602386.
(111) 262334 A. Wykreślono: DATACOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 003900023; Wpisano: DATACOMP IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 520602386.
(111) 263216 A. Wykreślono: DATACOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 003900023; Wpisano: DATACOMP IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 520602386.
(111) 263217 A. Wykreślono: DATACOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 003900023; Wpisano: DATACOMP IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 520602386.
(111) 265169 A. Wykreślono: EJMA JANUSZ MARCIN POWER-TECH, Wałcz, Polska 570286733; Wpisano: EJMA JANUSZ MARCIN
EAGLE POWER, Wałcz, Polska 570286733.
(111) 267231 A. Wykreślono: ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146846896; Wpisano: ZOO FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska146846896.
(111) 268475 D. Wpisano: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Rejestrowych Na Znakach Towarowych zawartej w dniu 17
maja 2019 r. pomiędzy MADEJ WRÓBEL spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (jako Zastawcą) oraz
BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, ING
BANKIEM ŚLĄSKIM S.A. z siedzibą w Katowicach, CREDIT AGRICOLE
BANK POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz BANKIEM MILLENIUM S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikami), Zastawca
ustanowił na rzecz każdego Zastawnika odrębny zastaw cywilny
na każdym Znaku Towarowym, w tym zgodnie z Załącznikiem 3
do Umowy, na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze

(111) 278002 A. Wykreślono: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 510340936; Wpisano: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, Polska 510340936.
(111) 279045 A. Wykreślono: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 510340936; Wpisano: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, Polska.
(111) 281446 A. Wykreślono: POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska; Wpisano: BIANKA LILIANNA PAWLEWSKA BIANKA PAWLEWSKA, Konstancin-Jeziorna, 092313581.
(111) 281447 A. Wykreślono: POZITIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142966959;
Wpisano: BIANKA LILIANNA PAWLEWSKA BIANKA PAWLEWSKA,
Konstancin-Jeziorna, 092313581.
(111) 282756 A. Wykreślono: XENICO PHARMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
3691244283; Wpisano: DORADZTWO FARMAKOEKONOMICZNE
MARCIN PŁOCH, Wrocław, Polska 364049487; KONSULTING SZKOLENIA DORADZTWO RADOSŁAW SEWERYN, Wrocław, Polska
022456869.
(111) 282756 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
16.12.2021 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
(111) 283090 A. Wykreślono: AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255; Wpisano: TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220696468.
(111) 283091 A. Wykreślono: AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255; Wpisano: TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220696468.
(111) 284599 A. Wykreślono: AFLOFARM FARMACJA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255; Wpisano: TREC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 220696468.
(111) 284967 D. Wykreślono: „W dniu 26 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13781/16/915) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycja 2506298 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-284967 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
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(111) 288893 A. Wykreślono: LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
121416971; Wpisano: LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 851764046.
(111) 289746 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska
672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 672549211.
(111) 290373 A. Wykreślono: LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
121416971; Wpisano: LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 851764046.
(111) 291030 A. Wykreślono: XENICO PHARMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
3691244283; Wpisano: DORADZTWO FARMAKOEKONOMICZNE
MARCIN PŁOCH, Wrocław, Polska 364049487; KONSULTING SZKOLENIA DORADZTWO RADOSŁAW SEWERYN, Wrocław, Polska
022456869.
(111) 291030 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
16.12.2021 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
(111) 291309 A. Wykreślono: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 510340936; Wpisano: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, OLSZTYN, Polska.
(111) 293186 A. Wykreślono: LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
121416971; Wpisano: LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 851764046.
(111) 293902 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669; Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska 389994690.
(111) 299316 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 300871 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 300872 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 302198 D. Wykreślono: „W dniu 26 września 2016 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 13793/16/038) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2506300 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-302198 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
(111) 302373 A. Wykreślono: LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska
121416971; Wpisano: LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 851764046.
(111) 303581 A. Wykreślono: JAROSŁAW PRYMAS, AGRECOL
J.P., Mesznary, Polska 731033077; Wpisano: MARZENA PRYMAS,
Mesznary, Polska.
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(111) 305280 A. Wykreślono: ANDRZEJ WĘGRZYN, MASTER,
Kraków, Polska; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska
121104639.
(111) 306586 D. Wykreślono: „Na mocy umowy z dnia 04 października 2019 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie
znaku towarowego przez DESA BIŻUTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska na czas określony, tj.
do dnia 05.10.2021 r.”
(111) 308311 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 308312 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 310098 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 310659 A. Wykreślono: POLMOTOR AUTO-SERWIS JAN
PRZEPŁATA, DARIUSZ OLKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Szczecin, Polska
810617363; Wpisano: POLMOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, Polska 320682486.
(111) 310874 A. Wykreślono: Shenzhen Times Innovation
Technology Co., Ltd., Shenzhen City, Chiny; Wpisano: SHENZHEN
BASEUS TECHNOLOGY CO., LTD, Shenzhen, Chiny.
(111) 313356 A. Wykreślono: ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 146846896; Wpisano: ZOO FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146846896.
(111) 313425 A. Wykreślono: ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Kruszwica, Polska 091279630; Wpisano:
BUNGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kruszwica, Polska 340000206.
(111) 314168 A. Wykreślono: CS GROUP POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 140756502; Wpisano: WENET GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140756502.
(111) 315331 A. Wykreślono: ANDRZEJ WĘGRZYN, MASTER,
Kraków, Polska; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska
121104639.
(111) 317131 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
LODÓW KORAL JÓZEF KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska
490006069; Wpisano: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, Polska 490006069.
(111) 317136 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271; Wpisano: ROGER PUBLISHING
WÓJCICCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271.
(111) 317137 A. Wykreślono: ROGER PUBLISHING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365578271; Wpisano: ROGER PUBLISHING
WÓJCICCY SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 365578271.
(111) 317577 A. Wykreślono: ANDRZEJ WĘGRZYN, Kraków,
Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska
121104639.
(111) 317736 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Pol-
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ska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.

(111) 325887 A. Wykreślono: Shenzhen Times Innovation
Technology Co., Ltd, Shenzhen City, Chiny; Wpisano: SHENZHEN
BASEUS TECHNOLOGY CO., LTD, Shenzhen, Chiny.

(111) 317841 A. Wykreślono: ANDRZEJ WĘGRZYN, Kraków,
Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska
121104639.

(111) 328634 A. Wykreślono: NOWODWORSKI ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 363588638; Wpisano: NOWODWORSKI ESTATES EQUITY SP. Z O.O., Kraków, Polska.

(111) 318840 D. Wpisano: „W dniu 23 stycznia 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 753/19/543) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2506853 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia
znaku towarowego o numerze zgłoszenia Z.434270 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec spółki WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie”.

(111) 328638 A. Wykreślono: NOWODWORSKI ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 363588638; Wpisano: NOWODWORSKI ESTATES EQUITY SP. Z O.O., Kraków, Polska.

(111) 318840 D. Wykreślono: „W dniu 23 stycznia 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 753/19/543) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2506853 zastaw rejestrowy na prawie ze zgłoszenia znaku towarowego o numerze zgłoszenia Z.434270 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING BANK ŚLĄSKI
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach wobec spółki WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 318850 A. Wykreślono: JPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska; Wpisano: STARK
CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146231752.
(111) 319385 A. Wykreślono: JM SANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konstancin-Jeziorna, Polska 381874666; Wpisano: JM SANTE PHARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Będzin, Polska
145920490.
(111) 319605 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 321382 A. Wykreślono: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669; Wpisano: Instytut Monitorowania Mediów S.A, Warszawa, Polska 389994690.
(111) 323361 A. Wykreślono: WINNERBAR A. RAJ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łaziska Górne, Polska 241491787; Wpisano: WINNERBAR A. HOPA M. HOPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łaziska Górne, Polska.
(111) 323861 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 323946 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 325492 A. Wykreślono: ANDRZEJ WĘGRZYN, Kraków,
Polska 351137106; Wpisano: MASTER CHEMIA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina, Polska
121104639.

(111) 331508 D. Wpisano: „W dniu 03 stycznia 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 20297/21/917) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2704117 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.331508 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących Markowi Kamola zamieszkałemu
w Warszawie wobec spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie”.
(111) 332507 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 332852 A. Wykreślono: IRENA MORACZEWSKA, Warszawa, Polska 142490735; MARIAN MORACZEWSKI, Warszawa, Polska
011160413; IWONA MORACZEWSKA, Warszawa, Polska 010932635;
Wpisano: MMC CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015866251.
(111) 332852 E. Wykreślono: Wspólne prawo ochronne.
(111) 333508 A. Wykreślono: JOGURTY MAGDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szaflary, Polska
366717496; Wpisano: MAGDA PLANT-BASED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szaflary, Polska 366717496.
(111) 334644 A. Wykreślono: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, Polska 672549211; Wpisano: SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
672549211.
(111) 335809 A. Wykreślono: IZEN LABS SOSNOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona, Polska 38240921; Wpisano: MOVING
PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 363310200.
(111) 335811 A. Wykreślono: SENSUS CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 380175788; Wpisano: PREVENT CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 380175788.
(111) 336723 A. Wykreślono: SENSUS CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 380175788; Wpisano: PREVENT CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 380175788.
(111) 338109 A. Wykreślono: CONG TIEN PHI, Warszawa, Polska; Wpisano: TIEN THI DUNG, Warszawa, Polska.
(111) 338513 A. Wykreślono: ROBERT BŁĘDOWSKI, INNPRO,
Rybnik, Polska 243139422; Wpisano: INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, Polska
520852137.
(111) 339302 A. Wykreślono: HAPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 369651473; Wpisano:
Mikhail Solovyenko, Poznań, Polska.
(111) 340239 A. Wykreślono: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsz-
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tyn, Polska 510340936; Wpisano: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, OLSZTYN, Polska.
(111) 340240 A. Wykreślono: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 510340936; Wpisano: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, OLSZTYN, Polska.
(111) 343214 A. Wykreślono: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 510340936; Wpisano: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, OLSZTYN, Polska.
(111) 343215 A. Wykreślono: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Olsztyn, Polska 510340936; Wpisano: MAG DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, OLSZTYN, Polska.
(111) 344110 A. Wykreślono: DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192967316; Wpisano: DCT GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
192967316.
(111) 344112 A. Wykreślono: DCT GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, Polska 192967316; Wpisano: DCT GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
192967316.
(111) 344137 A. Wykreślono: TRUST INVESTMENT PROJEKT 8
SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, Polska 381244959; Wpisano: TRUST INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, Polska 381244959.

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) 1310301
(540) NO SLEEP
(511) 39
(732) Preduzece za trgovinu „Knjaz Milos-Montenegro” d.o.o.
Kotor, Radanovici bb, Kotor (ME)
(151) 2016 04 07
(441) 2016 10 24
(581) 2016 09 22
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(111) 1622055
(540) STELLAR TIMES LOUIS VUITTON (511) 3
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,
2 rue du Pont Neuf, F-75001 Paris (FR)
(151) 2021 09 07
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1622086
(540) demeyere
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 3
(732) Xai Cosmetics Korea Co., Ltd.,
151, Gukhoe-daero, Gangseo-gu, Seoul 07787 (KR)
(151) 2021 06 04
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1622088

(540) FABERLIC GLOBAL OXYGEN (511) 3, 5, 10,
32, 44
(732) Joint Stock Company „FABERLIC”,
Nikopolskaya str., bld. 4, RU-117403 Moscow (RU)
(151) 2021 06 15
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1622148
(540) C CHi STETiKA
(531) CFE: 25.07.01, 26.04.09, 27.05.01,
28.05.00, 29.01.14
(511) 20, 24
(732) Obschestvo s ogranichennoy, otvetstvennostiyu „Chistetika”,
pr-d Petrovskij, vlad. 2, str. 2, pom. 407, der. Malye Vyazemy,
Odincovskij r-n, RU-143050 Moskovskaya oblast’ (RU)
(151) 2021 04 12
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1622309
(540) AGORAPAY
(732) Crédit Agricole Payment Services,
83 Boulevard des Chênes, B.P. 48,
F-78042 GUYANCOURT CEDEX (FR)
(151) 2021 04 30
(441) 2021 11 15

(511) 9, 35, 36

(581) 2021 10 28

(111) 1622365
(540) BOUCLE SELLIER
(511) 14, 18
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 06 30
(441) 2021 11 15
(581) 2021 10 28
(111) 1623580
(540) JI RUN SHANG
(531) CFE: 06.19.01, 24.03.07, 25.01.06,
27.01.12, 27.05.01, 28.03.00
(511) 31
(732) Hebei Runshang Agricultural Technology Co., Ltd,
West of Pota Village, Daying Township, Gaoyi County,
Hebei Province (CN)
(151) 2021 08 26
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1623618
(540) NEW TALES
(511) 9, 42
(732) New Tales SAS, 32 rue Pasteur, F-78000 Versailles (FR)
(151) 2021 09 15
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1623624
(540) Hausherz
(511) 3, 16, 21
(732) Joint Stock Company „OBNINSKORGSINTEZ”,
Kievskoye Shosse 57, Obninsk, RU-249030 Kaluga region (RU)
(151) 2021 08 23
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1623671
(540) A+ HoSan HOLA
(531) CFE: 24.17.05, 27.05.10
(511) 32
(732) HOSAN CO. LTD., 57, Iseopdaecheon-ro 263, beon-gil,
Hobeop-myeonIcheon-si Gyeonggi-do (KR)
(151) 2021 09 27
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1623700
(540) ATOMIC KITCHEN
(511) 9, 34
(732) JFT Co., Ltd, #1201, W-dong, Seongsu Station Hyundai
Terrace Tower, 7, Yeonmujang 5ga-gil, Seongdong-gu, Seoul (KR)
(151) 2021 09 16
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04

(111) 1620001
(540) PIONEERAIR
(531) CFE: 27.05.17
(511) 7
(732) XIAMEN PIONEERAIR CO., LTD.,
Room 501-1, No. 88 Chang’an Road, Huli District, Xiamen,
Fujian (CN)
(151) 2021 08 09
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21

(111) 1623721
(540) ROCABAR
(511) 21
(732) HERMES INTERNATIONAL,
24 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR)
(151) 2021 09 01
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04

(111) 1620046
(540) USAMS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) Shenzhen USAMS Trading Co., Ltd, 601-1, Building 3,
Yunli Intelligent Garden, No. 5, Changfa Middle Road, Yangmei
Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen City,
518000 Guangdong Province (CN)
(151) 2021 05 07
(441) 2021 11 08
(581) 2021 10 21

(111) 1623763
(540) ECOPOL BIODEGRADABLE HYDROSOLUBLE POLYMERS
(531) CFE: 05.03.15, 26.04.09, 27.05.10, 29.01.12
(511) 1, 16, 17
(732) Ecopol S.p.A.,
Polo Industriale Sergio Marchionne 1,
I-51013 Chiesina Uzzanese PT (IT)
(151) 2021 06 03
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
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(111) 1623809
(540) HILL INTERNATIONAL
(531) CFE: 26.03.01, 27.05.10, 29.01.12
(732) HILL International GmbH,
Schwarzenbergplatz 7, A-1030 Wien (AT)
(151) 2021 07 27
(441) 2021 11 22
(111) 1623935
(540) VITO BOLDONI
(732) Frice & Taylor (Switzerland) GmbH,
Oberneuhofstrasse 5, CH-6340 Baar (CH)
(151) 2021 10 13
(441) 2021 11 22
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(511) 35, 41
(581) 2021 11 04
(511) 33
(581) 2021 11 04

(111) 1623939
(540) BBK
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9
(732) Vivo Holdings Limited, #255, BBK Road, Wusha,
Chang’An, DongGuan City, Guangdong (CN)
(151) 2021 07 22
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1623988
(540) SOFIDERM SUB-SKIN
(511) 3, 5, 10
(732) HANGZHOU TECHDERM BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD.,
Floor 2nd, East Building 6, No. 88 Jiangling Road, Binjiang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 09 28
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1623989
(540) SOFIDERM DERM
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 5, 10
(732) HANGZHOU TECHDERM BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD.,
Floor 2nd, East Building 6, No. 88 Jiangling Road, Binjiang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 09 28
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1623990
(540) SOFIDERM PLUS
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 5, 10
(732) HANGZHOU TECHDERM BIOLOGICAL PRODUCTS CO., LTD.,
Floor 2nd, East Building 6, No. 88 Jiangling Road, Binjiang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 09 28
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1623997
(540) Maimo
(531) CFE: 27.05.01
(511) 9, 14
(732) 70mai Co., Ltd., Room 2220, The Second Building, No. 588,
Zixing Road, Minhang District, 200241 Shanghai (CN)
(151) 2021 10 04
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1624027
(540) S Superstacy
(531) CFE: 26.04.04, 27.05.01, 29.01.01
(511) 25, 35
(732) KAYAOĞLU TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Beştelsiz Mah.105-2 Sok.No. 47
Zeytinburnu, İstanbul (TR)
(151) 2021 02 23
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1624086
(540) PHYTOMETRIA
(531) CFE: 27.05.01
(511) 3, 5, 10, 35, 42, 44
(732) Polymetria LLC,
71, Vazha-Pshavela Ave., Block 2, Zone 5, Vake District,
0186 Tbilisi (GE)
(151) 2021 07 15
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1624127
(531) CFE: 25.05.25, 26.04.05, 29.01.12 (511) 32
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See (AT)
(151) 2021 09 03
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1624140
(540) RING
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) RING SPORT D.O.O.,
Kovančina 1. deo 19A, Mislodjin, 15000 Obrenovac (RS)
(151) 2021 08 06
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
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(111) 1624199
(540) Silkarstone
(511) 19
(732) SİLKAR MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Silkar Plaza Orta Mah., Topkapı-Maltepe Cad., No: 6, Kat: 8,
Bayrampaşa, İstanbul (TR)
(151) 2021 07 26
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1624315
(540) PalmJoy
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01, 28.03.00
(511) 3, 10, 35
(732) FUJIAN NEW YIFA GROUP CO.,Ltd.,
Xinhan Industrial Area, Hanjiang District, Putian City,
Fujian Province (CN)
(151) 2021 06 01
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
(111) 1624404

(540) ConsoMieux

(732) ITM ENTREPRISES,
24 rue Auguste Chabrières, F-75015 PARIS (FR)
(151) 2021 06 14
(441) 2021 11 22

(511) 9, 16, 29, 30, 31,
32, 35, 38, 42, 44

(111) 1624420
(540) maXcool
(531) CFE: 27.05.03, 29.01.13
(732) GEMINI DD s.r.o.,
Sabinova 153/4, CZ-721 00 Ostrava, Svinov (CZ)
(151) 2021 05 28
(441) 2021 11 22

(581) 2021 11 04
(511) 30, 35
(581) 2021 11 04

(111) 1624563
(540) SARED
(531) CFE: 27.05.01
(511) 7
(732) NANTONG START IMPORT AND EXPORT CO.,LTD,
Donghuangshan village, Lvsi Town, Qidong City, Nantong,
226241 Jiangsu (CN)
(151) 2021 09 22
(441) 2021 11 22
(581) 2021 11 04
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) 1577723
(540) ECOFLORA
(511) 5
(732) Gowan Crop Protection Limited,
Highlands House Basingstoke Road, Spencers Wood,
Reading, Berkshire RG7 1NT (GB)
(151) 2021 01 14
(441) 2021 03 15
(581) 2021 02 25
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G. SPROSTOWANIA INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy, oraz treść sprostowania.
DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
(11) 0080 w WUP nr 19/2022 na stronie 9 w łamie lewym, w wierszu 19 od góry błędnie wskazano czas trwania dodatkowego prawa ochronnego,
Jest:
(94) 16.01.2024 – 20.07.2024 (przedłużenie obowiązywania)
Powinno być:
(94) 20.01.2024 – 20.07.2024 (przedłużenie obowiązywania)

