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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 36/2022

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 241 291 do nr 241 320)
w)

część zgłoszenia będzie rozpatrywana jako zgłoszenie wzoru użytkowego

(B1) (11) 241298
(41) 2021 04 06
(51) A23B 7/16 (2006.01)
A23B 7/02 (2006.01)
(21) 431314 (22)
2019 09 30

(72) DOMORADZKI MAREK, Koluszki (PL); SZULC JOANNA,
Bydgoszcz (PL); GOZDECKA GRAŻYNA, Białe Błota (PL);
SHYICHUK ALEKSANDR, Bydgoszcz (PL)
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(54) Jadalna powłoka do owoców suszonych i kandyzowanych i sposób jej wytwarzania
(B1) (11) 241316
(41) 2020 10 19
(51) A23L 29/206 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
(21) 429586 (22)
2019 04 09
(72)	ŁUKA DARIUSZ, Ząbki (PL)
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(73)	LUTKALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie ekstrudowanych odpadów z owoców i/lub warzyw jako dodatek zwiększający lepkość produktów spożywczych
(B1) (11) 241293
(41) 2021 09 20
(51) A23N 7/00 (2006.01)
B26D 3/28 (2006.01)
A47J 17/16 (2006.01)
A47J 17/14 (2006.01)
(21) 433287 (22)
2020 03 18
(72) SIEJKA ROBERT, Łowicz (PL); MIESZKALSKI LESZEK, Kobyłka (PL);
LISOWSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL); TUCKI KAROL, Orneta (PL);
KULPA KRZYSZTOF, Białystok (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie skrawające wierzchnią warstwę dyni lub arbuza
(B1) (11) 241317
(41) 2020 10 05
(51) A61G 7/015 (2006.01)
A61G 7/16 (2006.01)
(21) 429436 (22)
2019 03 28
(72) DMOWSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM RADOŚĆ MED SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Modułowe, wielofunkcyjne urządzenie jezdne dla osób niepełnosprawnych i zestaw takich urządzeń
(B1) (11) 241305
(41) 2020 09 21
(51) A61N 5/00 (2006.01)
A61B 18/00 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)
(21) 429275 (22)
2019 03 14
(72) DZIMITROWICZ ANNA, Kamienna Góra (PL); JAMRÓZ PIOTR,
Wrocław (PL); POHL PAWEŁ, Wrocław (PL); BIELAWSKA-POHL
ALEKSANDRA, Wrocław (PL); KLIMCZAK ALEKSANDRA, Wrocław (PL);
MIĄŻEK ARKADIUSZ, Pęgów (PL); DORA JERZY, Wilczyce (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); INSTYTUT
IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ POLSKIEJ AKADEMII
NAUK IM. LUDWIKA HIRSZFELDA WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL);
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób aktywacji prawidłowych ludzkich linii komórek skóry
przez przenośne pióro plazmowe oraz przenośne pióro plazmowe
do realizacji tego sposobu
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 241291
(41) 2020 12 28
B01D 46/10 (2006.01)
430386 (22)
2019 06 25
WASINIAK BARTŁOMIEJ, Gogółkowo (PL)
WASINIAK BARTŁOMIEJ, Gogółkowo (PL)
Urządzenie filtrujące powietrze

(B1) (11) 241296
(41) 2020 05 18
(51) B01D 53/22 (2006.01)
B01D 61/00 (2006.01)
B01D 63/06 (2006.01)
(21) 427740 (22)
2018 11 13
(72) WICIAK GRZEGORZ, Zabrze (PL); GRZYWNOWICZ KRZYSZTOF,
Częstochowa (PL); REMIORZ LESZEK, Rybnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób i urządzenie do lokalnej modyfikacji parametrów pracy
separatora membranowego z wykorzystaniem zjawiska termoakustycznego
(B1) (11) 241297
(41) 2020 05 18
(51) B01D 53/22 (2006.01)
B01D 61/00 (2006.01)
B01D 63/06 (2006.01)
(21) 427750 (22)
2018 11 13
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(72) WICIAK GRZEGORZ, Zabrze (PL); GRZYWNOWICZ KRZYSZTOF,
Częstochowa (PL); REMIORZ LESZEK, Rybnik (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób i urządzenie do intensyfikacji separacji membranowej
gazów w membranach kapilarnych z wykorzystaniem zjawiska rezonansu akustycznego
(B1) (11) 241310
(41) 2021 09 13
(51) B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/16 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
(21) 436502 (22)
2020 12 22
(72) SŁOMKIEWICZ PIOTR M., Warszawa (PL); FRYDEL LAURA,
Kielce (PL); SZCZEPANIK BEATA, Kielce (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL)
(54) Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego
na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w odczynniku Cross-Bewana do adsorpcji triklosanu z fazy ciekłej
(B1) (11) 241319
(41) 2022 05 09
(51) B22C 9/00 (2006.01)
(21) 435853 (22)
2020 11 02
(72) THONI LOTHAR, Jakobsbad (CH)
(73) THONI LOTHAR, Jakobsbad (CH)
(54) Forma odlewnicza hybrydowa i sposób wykonania formy odlewniczej hybrydowej zwłaszcza do wytwarzania odlewów ze stopów metali
(B1)
(51)
(21)
(72)
(73)
(54)

(11) 241292
(41) 2021 03 08
B23K 11/00 (2006.01)
430937 (22)
2019 08 23
JABŁONOWSKI ADAM SEBASTIAN, Warszawa (PL)
JABŁONOWSKI ADAM SEBASTIAN, Warszawa (PL)
Zgrzewarka oporowa

(B1) (11) 241304
(41) 2020 03 09
(51) B25J 9/06 (2006.01)
(21) 426774 (22)
2018 08 27
(72) FRĄCCZAK ŁUKASZ, Łódź (PL); PODSĘDKOWSKI LESZEK,
Łódź (PL); KOTER KATARZYNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Robot wężopodobny o napędzie pneumatycznym
(B1) (11) 241299
(41) 2021 06 28
(51) B29B 7/16 (2006.01)
B29B 7/82 (2006.01)
B01F 27/192 (2022.01)
(21) 432253 (22)
2019 12 17
(72) KLEPKA TOMASZ, Lublin (PL); GARBACZ TOMASZ, Lublin (PL);
TOR-ŚWIĄTEK ANETA, Lublin (PL); BIAŁASZ SEBASTIAN, Chełm (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do kaskadowego mieszania
(B1) (11) 241320
(41) 2020 09 07
(51) B65G 57/20 (2006.01)
(21) 429097 (22)
2019 02 28
(72) MACIOCHA PIOTR, Warszawa (PL)
(73) MACIOCHA PIOTR, Warszawa (PL)
(54) Sposób rozmieszczania ładunków spaletyzowanych na skrzyni
ładunkowej pojazdu
(B1) (11) 241307
(41) 2021 10 04
(51) B66B 13/00 (2006.01)
B66B 13/14 (2006.01)
(21) 433415 (22)
2020 03 31
(72)	GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL); CHAŁKO LESZEK, Radom (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54)	Napęd drzwi kabiny windy
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(B1) (11) 241309
(41) 2022 04 19
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01G 7/00 (2006.01)
C08G 69/28 (2006.01)
H01L 29/00 (2006.01)
(21) 435657 (22)
2020 10 13
(72) IWAN MICHALINA, Konstancin-Jeziorna (PL); ANDRYSZEWSKI
TOMASZ, Ciechocinek (PL); FIAŁKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania membrany w postaci organiczno-metalicznej monowarstwy na podłożu stałym
(B1) (11) 241318
(41) 2020 06 01
(51) C03C 27/06 (2006.01)
C03B 18/06 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
(21) 427980 (22)
2018 11 29
(72) MANIA EWA, Zawady (PL); MANIA MATEUSZ, Kielce (PL)
(73) MANIA EWA, Zawady (PL); MANIA MATEUSZ, Kielce (PL)
(54) Sposób otrzymywania tafli szklanej komorowej
(B1) (11) 241315
(41) 2021 06 14
(51) C04B 22/04 (2006.01)
C04B 41/50 (2006.01)
C04B 103/67 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
A01N 25/08 (2006.01)
(21) 432154 (22)
2019 12 09
(72) BANACH MARCIN, Górka Stogoniowska (PL); DŁUGOSZ
OLGA, Żabno (PL); STAROŃ PAWEŁ, Kraków (PL); CHWASTOWSKI
JAROSŁAW, Kraków (PL); PULIT-PROCIAK JOLANTA, Kraków (PL);
STAROŃ ANITA, Bukowno (PL); SZOSTAK KRZYSZTOF, Zabierzów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW PREFBET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śniadowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania dodatków do betonów o właściwościach
antymikrobiologicznych
(B1) (11) 241295
(41) 2021 02 08
(51) C04B 28/00 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
(21) 430737 (22)
2019 07 28
(72)	ADAMCZYK ZDZISŁAW, Pszczyna (PL); PORSZKE ANDRZEJ,
Katowice (PL); CHLIPALSKI KRZYSZTOF, Zawada (PL);
SPOREK PIOTR, Soblówka (PL); KAPICA TOMASZ, Ruda Śląska (PL)
(73)	AP GEOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Studzienice (PL)
(54) Sposób wytwarzania masy betonowej niewrażliwej na zmiany
objętości i masa betonowa niewrażliwa na zmiany objętości
(B1) (11) 241301
(41) 2021 11 15
(51) C10L 5/44 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
(21) 433888 (22)
2020 05 11
(72) CHOJNACKI JERZY, Włocławek (PL); ZDANOWICZ AGNIESZKA,
Brzeżno (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Formulacja biopaliwa oraz jej zastosowanie
(B1) (11) 241302
(41) 2021 11 15
(51) C10L 5/44 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
(21) 433889 (22)
2020 05 11
(72) CHOJNACKI JERZY, Włocławek (PL); ZDANOWICZ AGNIESZKA,
Brzeżno (PL)

(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Formulacja biopaliwa oraz jej zastosowanie
(B1) (11) 241306
(41) 2020 01 13
(51) E06B 3/663 (2006.01)
E06B 3/667 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/16 (2006.01)
(21) 430441 (22)
2019 06 28
(72) PIOTROWSKI ZBIGNIEW JERZY, Kielce (PL);
SZEWCZYK STANISŁAW, Michałów (PL); CZERWOSZ ELŻBIETA,
Warszawa (PL); WRONKA HALINA, Milanówek (PL);
SUCHAŃSKA MAŁGORZATA, Kielce (PL); KĘCZKOWSKA JUSTYNA,
Jędrzejów (PL); BIERNACKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL);
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT
TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Sposób nanoszenia powłoki fototermicznej na ramkę dystansową, zwłaszcza do zestawu szyb zespolonych
(B1) (11) 241294
(41) 2019 08 26
(51) F01D 1/06 (2006.01)
F01D 5/04 (2006.01)
F01D 5/30 (2006.01)
(21) 429399 (22)
2019 03 27
(72) WENDEKER MIROSŁAW, Lublin (PL); PASZKO MATEUSZ,
Obrocz (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Modułowa turbina gazowa
(B1) (11) 241308
(41) 2021 10 18
(51) F04B 49/06 (2006.01)
G05D 9/12 (2006.01)
(21) 433599 (22)
2020 04 17
(72)	GORYCA ZBIGNIEW, Radom (PL); GORYCA KRZYSZTOF,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Układ ochrony pompy głębinowej
(B1) (11) 241313
(41) 2020 01 02
(51) F23J 13/04 (2006.01)
E04H 12/28 (2006.01)
F16L 41/12 (2006.01)
(21) 427273 (22)
2018 09 29
(72)	HREHORECKI DANIEL, Zielona Góra (PL)
(73) CENTRUM KOMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zielona Góra (PL)
(54) Trójnik kominowy, zwłaszcza do kominów ceramicznych
(B1) (11) 241312
(41) 2017 09 11
(51) F24T 10/17 (2018.01)
(21) 416311 (22)
2016 02 29
(72) WIŚNIEWSKI WŁADYSŁAW, Gdynia (PL); WOJTASIK BARBARA,
Gdynia (PL)
(73) WOJTASIK BARBARA, Gdynia (PL); WIŚNIEWSKA STANISŁAWA
AGNIESZKA, Gdynia (PL)
(54) Czerpak ciepła z głębi ziemi
(B1) (11) 241300
(41) 2022 05 09
(51) G01B 11/02 (2006.01)
G01B 7/02 (2006.01)
A01G 23/00 (2006.01)
(21) 439586 (22)
2021 11 22
(72) PASZKO MATEUSZ, Lublin (PL); BARAŃSKI GRZEGORZ,
Lublin (PL); ŁYGAS KRYSTIAN, Jarosławiec (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Zestaw i sposób pomiaru miąższości, zwłaszcza drewna okrągłego
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(B1) (11) 241311
(41) 2021 09 06
(51) G01B 11/16 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
G01L 1/24 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
(21) 433118 (22)
2020 03 02
(72)	ADAMECKI DANIEL, Gliwice (PL); GŁUSZEK GRZEGORZ,
Pyskowice (PL); KOSTOWSKI WOJCIECH, Gliwice (PL);
MACIAK ERWIN, Gliwice (PL); OPILSKI ZBIGNIEW, Gliwice (PL);
PUSTELNY TADEUSZ, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Mechaniczny przetwornik do pomiaru przemieszczenia liniowego, zwłaszcza kompensatora rurociągu i sposób jego pomiaru
(B1) (11) 241303
(41) 2019 08 26
(51) G01B 11/26 (2006.01)
G01B 9/00 (2006.01)
(21) 424588 (22)
2018 02 14
(72) DOBOSZ MAREK, Warszawa (PL); JANKOWSKI MICHAŁ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób pomiaru odchyleń kątowych wiązki laserowej oraz
układ optyczny do pomiaru mikro-odchyleń kątowych wiązki laserowej
(B1) (11) 241314
(41) 2021 02 08
(51) G09B 9/08 (2006.01)
(21) 430792 (22)
2019 08 05
(72) JAROMI GRZEGORZ, Tuszyma (PL); MICHALCEWICZ JANUSZ,
Mielec (PL); RZUCIDŁO PAWEŁ, Rzeszów (PL)
(73)	EUROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec (PL)
(54) Układ do symulacji intruzów w ruchu powietrznym i sposób
badania wizyjnych układów antykolizyjnych

INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol	Nr
MKP
patentu

Symbol	Nr
MKP
patentu

1

2

1

2

A01G 23/00 (2006.01)
A01N 59/16 (2006.01)
A01N 59/20 (2006.01)
A01N 25/08 (2006.01)
A23B 7/16 (2006.01)
A23B 7/02 (2006.01)
A23L 29/206 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23N 7/00 (2006.01)
A47J 17/16 (2006.01)
A47J 17/14 (2006.01)
A61B 18/00 (2006.01)
A61G 7/015 (2006.01)
A61G 7/16 (2006.01)
A61N 5/00 (2006.01)
B01D 46/10 (2006.01)
B01D 53/22 (2006.01)
B01D 61/00 (2006.01)
B01D 63/06 (2006.01)
B01D 53/22 (2006.01)
B01D 61/00 (2006.01)

241300*
241315*
241315*
241315*
241298
241298*
241316
241316*
241293
241293*
241293*
241305*
241317
241317*
241305
241291
241296
241296*
241296*
241297
241297*

B01D 63/06 (2006.01)
B01F 27/192 (2022.01)
B01J 20/30 (2006.01)
B01J 20/16 (2006.01)
B01J 20/20 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
B23K 11/00 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
B26D 3/28 (2006.01)
B29B 7/16 (2006.01)
B29B 7/82 (2006.01)
B65G 57/20 (2006.01)
B66B 13/00 (2006.01)
B66B 13/14 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01G 7/00 (2006.01)
C03B 18/06 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
C04B 22/04 (2006.01)
C04B 41/50 (2006.01)

241297*
241299*
241310
241310*
241310*
241319
241292
241304
241293*
241299
241299*
241320
241307
241307*
241309
241309*
241309*
241318*
241318
241315
241315*

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

2

C04B 103/67 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
C08G 69/28 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
C23C 14/16 (2006.01)
E04H 12/28 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/663 (2006.01)
E06B 3/667 (2006.01)
F01D 1/06 (2006.01)
F01D 5/04 (2006.01)

241315*
241295
241295*
241295*
241309*
241301
241301*
241302
241302*
241306*
241306*
241313*
241318*
241306
241306*
241294
241294*

Symbol	Nr
MKP
patentu
1

2

F01D 5/30 (2006.01)
F04B 49/06 (2006.01)
F16L 41/12 (2006.01)
F23J 13/04 (2006.01)
F24T 10/17 (2018.01)
G01B 11/02 (2006.01)
G01B 7/02 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
G01B 21/00 (2006.01)
G01B 7/00 (2006.01)
G01B 11/26 (2006.01)
G01B 9/00 (2006.01)
G01L 1/24 (2006.01)
G05D 9/12 (2006.01)
G09B 9/08 (2006.01)
H01L 29/00 (2006.01)
H05H 1/24 (2006.01)

241294*
241308
241313*
241313
241312
241300
241300*
241311
241311*
241311*
241303
241303*
241311*
241308*
241314
241309*
241305*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

241291
241292
241293
241294
241295
241296
241297
241298
241299
241300
241301
241302
241303
241304
241305

B01D 46/10 (2006.01)
B23K 11/00 (2006.01)
A23N 7/00 (2006.01)
F01D 1/06 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
B01D 53/22 (2006.01)
B01D 53/22 (2006.01)
A23B 7/16 (2006.01)
B29B 7/16 (2006.01)
G01B 11/02 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
G01B 11/26 (2006.01)
B25J 9/06 (2006.01)
A61N 5/00 (2006.01)

	Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

241306
241307
241308
241309
241310
241311
241312
241313
241314
241315
241316
241317
241318
241319
241320

E06B 3/663 (2006.01)
B66B 13/00 (2006.01)
F04B 49/06 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B01J 20/30 (2006.01)
G01B 11/16 (2006.01)
F24T 10/17 (2018.01)
F23J 13/04 (2006.01)
G09B 9/08 (2006.01)
C04B 22/04 (2006.01)
A23L 29/206 (2016.01)
A61G 7/015 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
B65G 57/20 (2006.01)

Decyzje o odmowie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych,
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 417165
(A1) (21) 417315
(A1) (21) 417718
(A1) (21) 418366
(A1) (21) 418735
(A1) (21) 418982
(A1) (21) 420089
(A1) (21) 420431
(A1) (21) 421915
(A1) (21) 423179
u)
(A1) (21) 423418
(A1) (21) 423809

24/2017
25/2017
01/2018
05/2018
07/2018
08/2018
15/2018
17/2018
26/2018
09/2019
11/2019
13/2019

(A1) (21) 424308
(A1) (21) 424505
(A1) (21) 424542
u)
(A1) (21) 424652
(A1) (21) 424672
(A1) (21) 424815
(A1) (21) 424885
(A1) (21) 425450
(A1) (21) 425451
(A1) (21) 425452
(A1) (21) 425480
(A1) (21) 425733

16/2019
17/2019
17/2019
20/2019
19/2019
20/2019
20/2019
24/2019
24/2019
24/2019
24/2019
25/2019
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(A1) (21) 425737
(A1) (21) 426010
(A1) (21) 426011
(A1) (21) 426392
(A1) (21) 426616
(A1) (21) 426823
(A1) (21) 427375
u)
(A1) (21) 428186
u)
(A1) (21) 428269
(A1) (21) 428631
(A1) (21) 428786
(A1) (21) 429906
(A1) (21) 429979
(A1) (21) 430005

25/2019
01/2020
01/2020
03/2020
04/2020
06/2020
09/2020
03/2020
14/2019
16/2020
17/2020
24/2020
25/2020
25/2020

(A1) (21) 430167
(A1) (21) 430265
u)
(A1) (21) 430271
(A1) (21) 430895
(A1) (21) 431256
(A1) (21) 431307
(A1) (21) 431326
(A1) (21) 431765
(A1) (21) 432236
(A1) (21) 432314
(A1) (21) 432724
(A1) (21) 433027
u)
(A1) (21) 435542

01/2021
27/2020
27/2020
04/2021
07/2021
07/2021
07/2021
10/2021
13/2021
19/2020
18/2021
22/2021
12/2022

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych
oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym
zgłoszenie zostało ogłoszone.
(A1) (21) 383315
(A1) (21) 405649
(A1) (21) 411076
(A1) (21) 419147
u)
(A1) (21) 419764
(A1) (21) 422750
(A1) (21) 422751
(A1) (21) 424367

06/2009
09/2015
16/2016
09/2018
13/2018
06/2019
06/2019
16/2019

(A1) (21) 425607
u)
(A1) (21) 428510
u)
(A1) (21) 430923
u)
(A1) (21) 431276
(A1) (21) 431339
(A1) (21) 431978
(A1) (21) 432407

(11) 210530 A. Wykreślono: JABŁOŃSKI GRZEGORZ P.H.U.P. „EKOENERGIA” SPÓŁKA CYWILNA, Poraj, Polska 152190913;
MORAWSKI KONRAD P.H.U.P. „EKOENERGIA” SPÓŁKA CYWILNA, Poraj, Polska 152190913 Wpisano: EKOENERGIA JABŁOŃSKI MORAWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Masłońskie, Polska 152190913
(11) 218746 A. Wykreślono: Lonza, LLC, Morristown, Stany
Zjednoczone Ameryki Wpisano: ARXADA, LLC, Morristown, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 230817 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) 238418 A. Wykreślono: WALEWSKI JACEK CZYSTE PARAPETY I BALKONY, Łódź, Polska 470984127 Wpisano: ja1.pl JACEK WALEWSKI, Łódź, Polska 470984127

25/2018
15/2020
04/2021
07/2021
07/2021
11/2021
13/2021

u)

zgłoszenie (część zgłoszenia) będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru
użytkowego

Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu
nieważności decyzji opublikowanych
w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego,
w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu
albo której nieważność Urząd Patentowy RP stwierdził, datę i treść
decyzji uchylającej, zmieniającej lub stwierdzającej nieważność decyzji
uprzednio ogłoszonej.
(B1) (11) 232167
36/2022
2022 03 03
Stwierdzono nieważność decyzji z dnia 05.12.2018 r. o udzieleniu
patentu.

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

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

15 05 2013
02 03 2022
25 10 2017
27 04 2022
16 03 2022
18 05 2022
25 05 2022
16 03 2022
16 12 2015
18 05 2022
07 01 2015
07 06 2017
29 06 2022
06 04 2022
29 06 2016
23 03 2022
23 03 2022
01 06 2022
20 04 2022
29 06 2022
18 05 2022
08 06 2022
25 05 2022
25 05 2022
25 05 2022

2013/20	EP 1582250 B1
2022/09	EP 2129365 B1
2017/43	EP 2155915 B1
2022/17	EP 2170826 B1
2022/11	EP 2211984 B1
2022/20	EP 2363414 B1
2022/21	EP 2459118 B1
2022/11	EP 2502173 B1
2015/51	EP 2522983 B1
2022/20	EP 2631407 B1
2015/02	EP 2643534 B1
2017/23	EP 2739641 B1
2022/26	EP 2771654 B1
2022/14	EP 2772535 B1
2016/26	EP 2782463 B1
2022/12	EP 2782942 B1
2022/12	EP 2782942 B1
2022/22	EP 2931275 B1
2022/16	EP 2940434 B1
2022/26	EP 2997178 B1
2022/20	EP 3023468 B1
2022/23	EP 3024613 B1
2022/21	EP 3033313 B1
2022/21	EP 3041879 B1
2022/21	EP 3043832 B1

Nr 36/2022
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T5) (97)
(T5) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(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)

16 05 2018
06 07 2022
08 06 2022
19 01 2022
27 06 2018
08 06 2022
18 05 2022
12 12 2018
21 11 2018
04 05 2022
27 04 2022
13 04 2022
11 05 2022
30 03 2022
04 05 2022
11 05 2022
01 06 2022
25 05 2022
23 03 2022
04 05 2022
30 03 2022
13 07 2022
08 06 2022
22 06 2022
06 04 2022
22 06 2022
04 05 2022
13 04 2022
01 06 2022
06 07 2022
20 04 2022
20 07 2022
23 02 2022
18 05 2022
13 07 2022
04 05 2022
27 04 2022
15 06 2022
27 04 2022
13 04 2022
04 05 2022
25 05 2022
15 06 2022
12 01 2022
13 07 2022
06 04 2022
15 06 2022
11 05 2022
11 05 2022
18 05 2022
11 05 2022
30 03 2022
23 02 2022
11 05 2022
26 01 2022
25 05 2022
06 07 2022
04 05 2022
25 05 2022
08 06 2022
27 07 2022
16 03 2022
06 07 2022
08 06 2022
27 04 2022
11 05 2022

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/20	EP 3084109 B1
2022/27	EP 3140360 B1
2022/23	EP 3141022 B1
2022/03	EP 3183218 B1
2018/26	EP 3190065 B1
2022/23	EP 3199165 B1
2022/20	EP 3199912 B1
2018/50	EP 3219689 B1
2018/47	EP 3225467 B1
2022/18	EP 3247791 B1
2022/17	EP 3265422 B1
2022/15	EP 3265571 B1
2022/19	EP 3284275 B1
2022/13	EP 3306953 B1
2022/18	EP 3335670 B1
2022/19	EP 3357911 B1
2022/22	EP 3373788 B1
2022/21	EP 3374726 B1
2022/12	EP 3378166 B1
2022/18	EP 3379955 B1
2022/13	EP 3392017 B1
2022/28	EP 3394795 B1
2022/23	EP 3401874 B1
2022/25	EP 3409724 B1
2022/14	EP 3417179 B1
2022/25	EP 3419796 B1
2022/18	EP 3420500 B1
2022/15	EP 3423355 B1
2022/22	EP 3440076 B1
2022/27	EP 3455010 B1
2022/16	EP 3455064 B1
2022/29	EP 3458426 B1
2022/08	EP 3463616 B1
2022/20	EP 3466864 B1
2022/28	EP 3470229 B1
2022/18	EP 3473972 B1
2022/17	EP 3488925 B1
2022/24	EP 3495540 B1
2022/17	EP 3506419 B1
2022/15	EP 3508278 B1
2022/18	EP 3508341 B1
2022/21	EP 3514590 B1
2022/24	EP 3519129 B1
2022/02	EP 3529383 B1
2022/28	EP 3543405 B1
2022/14	EP 3546448 B1
2022/24	EP 3559246 B1
2022/19	EP 3564190 B1
2022/19	EP 3564344 B1
2022/20	EP 3577411 B1
2022/19	EP 3580254 B1
2022/13	EP 3582932 B1
2022/08	EP 3585632 B1
2022/19	EP 3587187 B1
2022/04	EP 3590707 B1
2022/21	EP 3592699 B1
2022/27	EP 3595063 B1
2022/18	EP 3606784 B1
2022/21	EP 3612289 B1
2022/23	EP 3630574 B1
2022/30	EP 3631592 B1
2022/11	EP 3651955 B1
2022/27	EP 3654547 B1
2022/23	EP 3655365 B1
2022/17	EP 3669607 B1
2022/19	EP 3686374 B1

(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
(T3) (97)
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22 06 2022
11 05 2022
09 03 2022
15 06 2022
11 05 2022
16 03 2022
04 05 2022
06 07 2022
20 04 2022
04 05 2022
15 06 2022
20 07 2022
04 05 2022
02 03 2022
02 03 2022
25 05 2022
13 04 2022
02 03 2022
23 03 2022
27 04 2022
13 04 2022
27 04 2022
20 04 2022
18 05 2022
04 05 2022
11 05 2022
30 03 2022
11 05 2022
20 04 2022
27 04 2022
01 06 2022
04 05 2022
11 05 2022
04 05 2022
23 02 2022
29 06 2022
20 04 2022
04 05 2022
06 04 2022
04 05 2022
25 05 2022
01 06 2022
23 02 2022
20 04 2022
06 07 2022

2022/25	EP 3686496 B1
2022/19	EP 3689140 B1
2022/10	EP 3710106 B1
2022/24	EP 3713727 B1
2022/19	EP 3718760 B1
2022/11	EP 3724394 B1
2022/18	EP 3725355 B1
2022/27	EP 3725810 B1
2022/16	EP 3728355 B1
2022/18	EP 3730403 B1
2022/24	EP 3730711 B1
2022/29	EP 3731359 B1
2022/18	EP 3738660 B1
2022/09	EP 3738900 B1
2022/09	EP 3740676 B1
2022/21	EP 3740785 B1
2022/15	EP 3741482 B1
2022/09	EP 3741703 B1
2022/12	EP 3743534 B1
2022/17	EP 3749548 B1
2022/15	EP 3750468 B1
2022/17	EP 3754129 B1
2022/16	EP 3755630 B1
2022/20	EP 3757322 B1
2022/18	EP 3759272 B1
2022/19	EP 3761808 B1
2022/13	EP 3763565 B1
2022/19	EP 3772436 B1
2022/16	EP 3778027 B1
2022/17	EP 3781401 B1
2022/22	EP 3781410 B1
2022/18	EP 3787769 B1
2022/19	EP 3793323 B1
2022/18	EP 3795300 B1
2022/08	EP 3810368 B1
2022/26	EP 3814265 B1
2022/16	EP 3823743 B1
2022/18	EP 3840280 B1
2022/14	EP 3849759 B1
2022/18	EP 3854951 B1
2022/21	EP 3859519 B1
2022/22	EP 3862303 B1
2022/08	EP 3877267 B1
2022/16	EP 3878648 B1
2022/27	EP 3885132 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) 2218776 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2252273 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2263867 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2276744 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2295531 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
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(T3) (11) 2315547 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2324831 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2341174 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2343052 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2412250 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2424514 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2447059 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2459954 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2505676 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2529622 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2550123 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2580383 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2629807 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2634242 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2643322 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2646470 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2663536 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2694882 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2697397 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2731976 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2761083 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T4) (11) 2814765 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2828396 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2842990 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2892927 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2904907 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2908835 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2931779 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2934413 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2937450 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 2949707 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3006491 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3007559 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.
(T3) (11) 3157737 Unieważniono w całości przez Europejski Urząd
Patentowy.

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

1532872
1533436
1533439
1535523
1536246
1548144
1548367
1629880
1634995
1657360
1657375
1658773
1669415
1670647
1671900
1672301
1680105
1680443
1682232
1683073
1685309
1685926
1686108
1687110
1687514
1687835
1689659
1690040
1692265
1694129
1694582
1694705
1699592
1700071
1706333
1734286
1787969
1788178
1788435
1788443
1788450
1788767
1795186
1798737
1807057
1808028
1808170
1809091
1809208
1811987
1813909
1814520
1815146
1815378
1817133
1817450
1819320
1819427
1819445
1957356
2152561
2214480

2020 11 20
2020 11 20
2020 11 20
2020 11 25
2020 11 18
2020 11 18
2020 11 12
2020 11 08
2020 09 08
2020 11 16
2020 11 14
2020 11 17
2020 11 29
2020 11 02
2020 11 25
2020 11 15
2020 11 05
2020 11 05
2020 11 09
2020 11 10
2020 11 17
2020 11 16
2020 11 11
2020 11 17
2020 11 04
2020 11 02
2020 11 18
2020 11 05
2020 11 03
2020 11 06
2020 11 26
2020 11 09
2020 11 04
2020 11 25
2020 11 18
2020 11 03
2020 11 03
2020 11 22
2020 11 21
2020 11 18
2020 11 18
2020 11 15
2020 11 04
2020 11 09
2020 11 01
2020 11 02
2020 11 04
2020 11 14
2020 11 09
2020 11 18
2020 11 06
2020 11 17
2020 11 14
2020 11 08
2020 11 25
2020 11 08
2020 11 25
2020 11 18
2020 11 24
2020 11 08
2020 05 16
2020 11 28

Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
Patent wygasł w całości.
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 36/2022
(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)
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(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)
(T3) (11)

2214837
2214839
2214937
2214938
2214967
2217357
2217386
2217577
2218291
2219918
2222613
2222717
2222782
2223524
2224981
2229065
2229485
2234979
2242876
2246451
2250390
2261377
2261378
2262582
2279537
2292574
2295024
2298719
2316561
2319644
2319694
2319955
2324751
2324824
2324962
2325245
2325382
2325384
2331367
2332752
2336380
2336468
2336475
2336641
2339100
2339208
2339568
2340796
2341061
2341187
2341290
2343418
2348772
2354562
2355976
2356034
2356728
2462624
2497343
2539270
2578518
2588067
2588480
2603420
2603615
2773835
2773871

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2020 11 25
2020 11 28
2020 11 18
2020 11 18
2020 11 28
2020 11 14
2020 11 26
2020 11 26
2020 11 13
2020 11 27
2020 11 11
2020 11 28
2020 11 25
2020 11 05
2020 11 12
2020 11 27
2020 11 14
2020 11 08
2020 11 23
2020 11 05
2020 11 06
2020 11 03
2020 11 03
2020 11 28
2020 11 18
2020 12 22
2020 11 09
2020 12 22
2020 11 18
2020 11 05
2020 12 22
2020 11 05
2020 11 17
2020 11 18
2020 11 23
2020 11 19
2020 11 10
2020 11 24
2020 12 23
2020 12 14
2020 12 10
2020 12 07
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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) 1863670 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding
S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg Wpisano: Adient Yanfeng Seating
Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 1863670 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2336223 A. Wykreślono: Recticel, Brussel, Belgia Wpisano: Recticel Bedding Belgium BV, Geraardsbergen, Belgia
(11) 2254767 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding
S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg Wpisano: Adient Yanfeng Seating
Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2254767 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2277397 A. Wykreślono: FTNON Horst B.V., Horst, Holandia Wpisano: FTNON Almelo B.V., Almelo, Holandia
(11) 2277397 A. Wykreślono: FTNON Almelo B.V., Almelo,
Holandia Wpisano: JBT FTNON B.V., Hengelo, Holandia
(11) 2475544 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding
S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg Wpisano: Adient Yanfeng Seating
Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2475544 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2363317 A. Wykreślono: Johnson Controls Metals and
Mechanisms GmbH & Co. KG, Solingen, Niemcy Wpisano: Adient
Luxembourg Holding S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
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(11) 2363317 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding
S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg Wpisano: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2363317 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2585338 A. Wykreślono: Adient Luxembourg Holding
S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg Wpisano: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2585338 A. Wykreślono: Adient Yanfeng Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny Wpisano: KEIPER Seating Mechanisms Co., Ltd., Shanghai, Chiny
(11) 2535358 A. Wykreślono: Fujifilm RI Pharma Co., Ltd.,
Tokyo, Japonia; Perseus Proteomics Inc., Tokyo, Japonia Wpisano:
Perseus Proteomics Inc., Tokyo, Japonia; FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd., Tokyo, Japonia
(11) 2620208 A. Wykreślono: General Electric Technology
GmbH, Baden, Szwajcaria Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örnsköldsvik, Szwecja
(11) 2508264 A. Wykreślono: General Electric Technology
GmbH, Baden, Szwajcaria Wpisano: ANDRITZ Aktiebolag, Örnsköldsvik, Szwecja
(11) 3135635 A. Wykreślono: Pure Advanced Water Ltd, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki Wpisano: WATER CHALLENGE, S.L., Madryt, Hiszpania
(11) 3144676 A. Wykreślono: JW HOLDINGS CORPORATION,
Seoul, Korea Południowa Wpisano: JW BIOSCIENCE, Chungju, Korea Południowa
(11) 3037021 A. Wykreślono: Gonzalez Morlans, Sergio, Barcelona, Hiszpania Wpisano: NEM USA Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
(11) 3236967 A. Wykreślono: SUDA Pharmaceuticals Ltd,
Osborne Park, Australia Wpisano: Arovella Therapeutics Limited,
Osborne Park, Australia
(11) 3294909 A. Wykreślono: Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, Polska Wpisano: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa, Polska 000288461

OGŁOSZENIA
Sprostowania opisów patentowych
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer udzielonego prawa
oraz informację o sprostowaniu.
(T3) (11) 3749992 Postanowiono sprostować oczywistą omyłkę
w treści danych bibliograficznych: w pozycji (72) Twórca(y) wynalazku jest: TOMASZ NASIŁOWSKI, Warszawa, PL; KATARZYNA JOANNA PAWLIK, Warszawa, PL; ZBIGNIEW HOŁDYŃSKI, Warszawa,
PL; MICHAŁ MURAWSKI, Warszawa, PL; TADEUSZ TENDERENDA,
Warszawa, PL; MAREK NAPIERAŁA, Wrocław, PL; ANNA ZIOŁOWICZ,
Warszawa, PL; ŁUKASZ OSTROWSKI, Nieporęt, PL; powinno być:
TOMASZ NASIŁOWSKI, Warszawa, PL; KATARZYNA JOANNA PAWLIK, Warszawa, PL; ZBIGNIEW HOŁDYŃSKI, Warszawa, PL; MICHAŁ
MURAWSKI, Warszawa, PL; TADEUSZ TENDERENDA, Warszawa, PL;
MAREK NAPIERAŁA, Wrocław, PL; ANNA ZIOŁOWICZ, Warszawa, PL;
ŁUKASZ OSTROWSKI, Nieporęt, PL; MATEUSZ SŁOWIKOWSKI, Warszawa, PL; ŁUKASZ SZOSTKIEWICZ, Toruń, PL; MICHAŁ SZYMAŃSKI,
Warszawa, PL; KAROL STĘPIEŃ, Warszawa, PL.
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Oświadczenia
o gotowości udzielenia
licencji (licencja otwarta)
PATENTY EUROPEJSKIE

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu europejskiego, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu tłumaczenia patentu
europejskiego, wysokość opłaty licencyjnej (jeśli uprawniony ją podał)
i datę złożenia oświadczenia, tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię lub
nazwę uprawnionego z adresem.
(T3) (11) 3881749 (22) 2021 03 16 32/2022
(-)
2022 08 16
(54) Prowadzące wodę urządzenie gospodarstwa domowego
(73) Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
3332 Gütersloh, Niemcy

Złożone wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia wniosku, nazwisko i imię
lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym
zezwoleniu, numer i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej
na wprowadzenie produktu na rynek i produkt wskazany w tym zezwoleniu oraz datę złożenia wniosku o przedłużenie obowiązywania
dodatkowego prawa ochronnego (jeśli złożono).
(T3) (68) 3096785
(54) Kompozycje immunogenne zawierające skoniugowane antygeny sacharydów otoczkowych i ich zastosowania
(21) 0753 (22) 2022 07 27
(71) Pfizer Inc., NEW YORK (US)
(93) EU/1/21/1612
2022 02 15	APEXNAR - SZCZEPIONKA
PRZECIW PNEUMOKOKOM POLISACHARYDOWA, SKONIUGOWANA
(20-WALENTNA, ADSORBOWANA)

(T3) (68) 2885007
(54) Sposoby glikokoniugacji i kompozycje
(21) 0754 (22) 2022 07 27
(71) Pfizer Inc., NEW YORK (US)
(93) EU/1/21/1612
2022 02 15	APEXNAR - SZCZEPIONKA
PRZECIW PNEUMOKOKOM POLISACHARYDOWA, SKONIUGOWANA
(20-WALENTNA, ADSORBOWANA)
(T3) (68) 2132206
(54) Podstawione 4-arylo-1,4-dihydro-1,6-naftyrydynamidy i ich
zastosowanie
(21) 0755 (22) 2022 08 01
(71) Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) EU/1/21/1616
2022 02 17
KERENDIA - FINERENON
(T3) (68) 2797416
(54) PODSTAWIONE ZWIĄZKI BENZALDEHYDOWE I SPOSOBY ICH
ZASTOSOWANIA DO ZWIĘKSZANIA NATLENIENIA TKANEK
(21) 0756 (22) 2022 08 03
(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC., SOUTH SAN FRANCISCO (US)
(93) EU/1/21/1622
2022 02 15
OXBRYTA - WOKSELOTOR
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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 72 695 do nr 72 701)
(Y1) (11) 72699
(41) 2021 12 27
(51) A01G 13/10 (2006.01)
A01M 29/30 (2011.01)
A01K 15/04 (2006.01)
(21) 129311
(22) 2020 06 22
(72) KURZAWA JACEK, Dominikowice (PL)
(73) KURZAWA JACEK, Dominikowice (PL)
(54) Bariera, pułapka na ślimaki
(Y1) (11) 72700
(41) 2021 11 22
(51) A61M 1/36 (2006.01)
A61M 1/02 (2006.01)
A61J 1/05 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
(21) 129684
(22) 2020 12 11
(72) WILANDT KONRAD, Gdynia (PL); WILANDT NORBERT,
Gdynia (PL); WILANDT ARTUR, Gdynia (PL)
(73) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54) Tuba
(Y1) (11) 72696
(41) 2022 03 14
(51) B65D 5/00 (2006.01)
B65D 75/14 (2006.01)
(21) 129467
(22) 2020 09 10
(72)	AMBROŻY JAKUB, Podłęże (PL)

(73) WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bochnia (PL)
(54) Wykrój opakowania wysyłkowego
(Y1) (11) 72698
(41) 2022 06 06
(51) B65G 19/28 (2006.01)
(21) 129647
(22) 2020 11 30
(72) RYCHTER RAFAŁ, Jastrzębie-Zdrój (PL); BOSOWSKI ADAM,
Wodzisław Śląski (PL); KONSEK JAROSŁAW, Rybnik (PL);
FILAR ŁUKASZ, Rybnik (PL); ŚWITLIK JAN, Rybnik (PL)
(73) JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(54) Segment trasy przenośnika zgrzebłowego
(Y1) (11) 72697
(41) 2022 06 06
(51) B65G 23/44 (2006.01)
(21) 129646
(22) 2020 11 30
(72) RYCHTER RAFAŁ, Jastrzębie-Zdrój (PL); BOSOWSKI ADAM,
Wodzisław Śląski (PL); KONSEK JAROSŁAW, Rybnik (PL);
FILAR ŁUKASZ, Rybnik (PL); ŚWITLIK JAN, Rybnik (PL)
(73) JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(54) Bęben napędu trasy przenośnika zgrzebłowego
(Y1) (11) 72695
(41) 2022 01 17
(51) B65H 35/00 (2006.01)
B26F 1/24 (2006.01)
(21) 129342
(22) 2020 07 10
(72)	GODLEWSKI WALDEMAR, Wrocław (PL)
(73)	AEC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54)	Nawijarka folii aluminiowej z wałkiem perforującym
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(Y1) (11) 72701
(41) 2021 08 30
(51) G01S 15/08 (2006.01)
G01S 3/72 (2006.01)
B60R 21/013 (2006.01)
(21) 129104
(22) 2020 04 03
(72)	ŁUKÓW VEL BRONISZEWSKI PAWEŁ, Sosnowiec (PL)
(73)	ŁUKÓW VEL BRONISZEWSKA DOMINIKA
SMARTENGINEERING, Sosnowiec (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru odległości pojazdu od punktu w przestrzeni

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

Symbol	Nr prawa
MKP
ochronn.

1

2

1

2

A01G 13/10 (2006.01)
A01K 15/04 (2006.01)
A01M 29/30 (2011.01)
A61J 1/05 (2006.01)
A61M 1/36 (2006.01)
A61M 1/02 (2006.01)
B01L 3/00 (2006.01)
B26F 1/24 (2006.01)

72699
72699*
72699*
72700*
72700
72700*
72700*
72695*

B60R 21/013 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65D 75/14 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
B65H 35/00 (2006.01)
G01S 15/08 (2006.01)
G01S 3/72 (2006.01)

72701*
72696
72696*
72698
72697
72695
72701
72701*

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

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

	Nr prawa
ochronn.	

Symbol
MKP

1

2

1

2

72695
72696
72697
72698

B65H 35/00 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
B65G 23/44 (2006.01)
B65G 19/28 (2006.01)

72699 A01G 13/10 (2006.01)
72700 A61M 1/36 (2006.01)
72701 G01S 15/08 (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) 122968
(U1) (21) 125036
(U1) (21) 125165
(U1) (21) 125216
(U1) (21) 125560
(U1) (21) 128277

26/2014
07/2018
25/2017
26/2017
07/2018
25/2019

(U1) (21) 128415
(U1) (21) 128574
(U1) (21) 128849
(U1) (21) 129101
(U1) (21) 129388
(U1) (21) 129859

02/2021
06/2021
14/2021
27/2021
28/2021
18/2021

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa,
wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego, numer zgłoszenia macierzystego dla zgłoszeń wydzielonych lub przekształconych ze zgłoszenia wynalazku oraz numer i
rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie
zostało ogłoszone.
(U1) (21) 128107

20/2020

(U1) (21) 128336

26/2020
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje dotyczące wzorów przemysłowych oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

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

PRAWA Z REJESTRACJI
WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

(72) ROSZAK BARTŁOMIEJ, ADAMSKI IGOR
(54) Interfejs systemu informatycznego
(55)

Udzielone prawa
(od nr 28 169 do nr 28 191)

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

02-04
(11) 28169
(22) 2022 04 27
DINH XUAN HUNG, Warszawa (PL)
DINH XUAN HUNG
But sportowy

(21) 30784

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

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

02-04
(11) 28170
(22) 2022 04 27
DINH XUAN HUNG, Warszawa (PL)
DINH XUAN HUNG
Klapek

09-03
(11) 28172
(22) 2022 05 05
(21) 30807
PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
JAKÓBEK EWA
Front opakowania produktu farmaceutycznego

(21) 30785

(51) 14-04
(11) 28171
(22) 2022 05 25
(21) 30853
(73) BIZ ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)

(51) 32-00
(11) 28173
(22) 2022 05 26
(73) DUDA DARIUSZ, Jaworze (PL)
(72) DUDA DARIUSZ

(21) 30858

18

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 36/2022
(51) 02-02
(11) 28177
(22) 2022 05 26
(73)	GOLISZ ANETA MAXV, Głowno (PL)
(72)	GOLISZ ANETA
(54) Sukienka
(55)

(54)	Logo
(55)

(51) 32-00
(11) 28174
(22) 2022 05 26
(73) DUDA DARIUSZ, Jaworze (PL)
(72) DUDA DARIUSZ
(54)	Logo
(55)

(21) 30865

(21) 30859

(51) 19-08
(11) 28178
(22) 2022 05 13
(21) 30836
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(72) BROŻYNA MAŁGORZATA
(54)	Etykiety
(55)

(51) 19-08
(11) 28175
(22) 2021 12 27
(21) 30426
(73)	GMINA WROCŁAW, Wrocław (PL)
(72) WIĘCKOWSKI LESZEK
(54) Karta identyfikacyjna dla programu lojalnościowego
(55)

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

25-01
(11) 28176
(22) 2022 05 09
KOMAROWSKI LESZEK, Łódź (PL)
KOMAROWSKI LESZEK
Profil montażowy

(21) 30822

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

06-06
(11) 28179
(22) 2022 05 30
MICHALAK MARCIN LYKOS, Niepruszewo (PL)
MICHALAK MARCIN
Pomocnik kuchenny

(21) 30871
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(51) 12-06
(11) 28180
(22) 2022 04 11
(73) DACHTERA DAMIAN, Oborniki (PL);
POTOMSKI PAWEŁ, Oleśnica (PL)
(72) DACHTERA DAMIAN, POTOMSKI PAWEŁ
(54) Kadłub łódki zanętowej
(55)

(21) 30744

(51) 21-01
(11) 28181
(22) 2021 09 24
(21) 30171
(73) SUCHANEK MARIAN MARIOINEX FABRYKA ZABAWEK,
Częstochowa (PL)
(72) SUCHANEK MARIAN, SUCHANEK HALINA
(54) Komplet klocków
(55)

(51) 21-01
(11) 28182
(22) 2021 09 24
(21) 30174
(73) SUCHANEK MARIAN MARIOINEX FABRYKA ZABAWEK,
Częstochowa (PL)
(72) SUCHANEK MARIAN, SUCHANEK HALINA
(54) Komplet klocków
(55)

19

(51) 25-03
(11) 28183
(22) 2022 05 11
(21) 30829
(73) POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA
ŚNIADECKICH, Bydgoszcz (PL)
(72) BERNASIEWICZ PAULINA, MUSIALIK ZUZANNA,
LIPOWICZ-BUDZYŃSKA ALINA
(54) Budynek
(55)

(51) 25-99
(11) 28184
(22) 2021 11 19
(73)	LICAK PAWEŁ, Brzesko (PL)
(72)	LICAK PAWEŁ
(54) Zestaw podporowy skrzydła okiennego
(55)

(21) 30328

26-04
(11) 28185
(22) 2022 04 05
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk (PL)
WALĘDZIAK STEFAN
Korpus lampy zniczowej

(21) 30736

(51) 06-06
(11) 28186
(22) 2022 05 18
(73) MICHALAK MARCIN LYKOS, Niepruszewo (PL)
(72) MICHALAK MARCIN

(21) 30841

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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(54) Pomocnik kuchenny
(55)

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

06-06
(11) 28187
(22) 2022 05 30
MICHALAK MARCIN LYKOS, Niepruszewo (PL)
MICHALAK MARCIN
Pomocnik kuchenny

(51) 32-00
(11) 28188
(22) 2022 06 10
(73)	NOSKE ŁUKASZ BEE IT, Kruszewnia (PL)
(72)	NOSKE ŁUKASZ
(54) Projekt graficzny
(55)

(51) 09-01
(11) 28190
(73)	GÓRALSKI JAN, Iłża (PL)
(72)	GÓRALSKI JAN
(54) Butelki
(55)

(22) 2022 05 25

(21) 30849

(51) 09-01
(11) 28191
(73)	GÓRALSKI JAN, Iłża (PL)
(72)	GÓRALSKI JAN
(54) Butelki
(55)

(22) 2022 05 25

(21) 30850

(21) 30872

(21) 30891

Wygaśnięcie prawa
(51) 15-01
(11) 28189
(22) 2022 05 18
(73)	ŁAPIŃSKI PIOTR DGI, Białystok (PL)
(72)	ŁAPIŃSKI PIOTR
(54) Pompa paliwa wysokiego ciśnienia
(55)

(21) 30842

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa z
rejestracji, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(11) 22287
(11) 22365
(11) 22612
(11) 23611
(11) 01869
(11) 01870
(11) 01873
(11) 02060
(11) 02062
(11) 02488
(11) 02498
(11) 02499
(11) 02500
(11) 03380
(11) 11928
(11) 17316
(11) 17361
(11) 17422

2020 10 08
2020 11 13
2020 08 08
2020 04 22
2021 02 02
2021 02 02
2021 02 16
2021 02 08
2021 02 09
2021 02 06
2021 02 21
2021 02 21
2021 02 21
2021 02 06
2021 02 22
2021 02 16
2021 02 22
2021 02 14

Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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(11) 17456
(11) 17462
(11) 17471
(11) 17506
(11) 17906
(11) 17959
(11) 22500
(11) 22501
(11) 22502
(11) 22560
(11) 22571
(11) 22572
(11) 22573
(11) 22588
(11) 22593
(11) 22594

2021 02 14
2021 02 21
2021 02 28
2021 02 05
2021 02 22
2021 02 25
2021 02 08
2021 02 10
2021 02 10
2021 02 16
2021 02 25
2021 02 25
2021 02 25
2021 02 02
2021 02 12
2021 02 15
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Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.

(11) 22599
(11) 22600
(11) 22601
(11) 22602
(11) 22603
(11) 22604
(11) 22607
(11) 22608
(11) 22609
(11) 22611
(11) 22623
(11) 22625
(11) 22626
(11) 22627
(11) 22628
(11) 22631

2021 02 19
2021 02 19
2021 02 19
2021 02 26
2021 02 26
2021 02 26
2021 02 28
2021 02 28
2021 02 28
2021 02 25
2021 02 02
2021 02 09
2021 02 09
2021 02 10
2021 02 10
2021 02 16

21
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
Prawo wygasło w całości.
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje dotyczące znaków towarowych oznaczają:

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

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

PRAWA ochronne
NA ZNAKI TOWAROWE
Udzielone prawa
(od nr 354 310 do nr 354 485)

(111) 354310
(220) 2022 01 10
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 31
(732)	NGUYEN XUAN SON, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PHO LOVERS viet & thai bistro
(540)

(591) czerwony, biały
(531) 11.03.20, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Restauracje/usługi gastronomiczne.

(210) 538562

(111) 354311
(220) 2022 01 14
(210) 538671
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) KOMARCZUK MACIEJ KOMAR GROUP, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Still Like
(510), (511) 35 Agencja public relations, Doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Doradztwo
dotyczące zarządzania marketingowego, Doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, Doradztwo reklamowe
i marketingowe, Doradztwo specjalistyczne w zakresie marketingu.
(111) 354312
(220) 2022 01 12
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) TRAVEL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BIURO PODRÓŻY FOKUS
(540)

(210) 538579

(591) fioletowy, biały, pomarańczowy, żółty, niebieski, zielony
(531) 26.04.09, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 39 Doradztwo w zakresie planowania trasy podróży,
Usługi informacji, doradztwa i rezerwacji w zakresie transportu,
Agenci zajmujący się organizowaniem podróży, Agencje rezerwacji
podróży, Agencje usługowe do planowania podróży, Doradztwo
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w zakresie podróży, Organizacja i rezerwacja wypraw, Organizacja
i rezerwacja rejsów, Organizacja i rezerwacja podróży, Organizacja
i rezerwowanie wycieczek, Organizowanie i rezerwacja wycieczek
ze zwiedzaniem miasta, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek
ze zwiedzaniem, Organizowanie i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, Organizowanie i rezerwowanie podróży w ramach
wakacji zorganizowanych, Organizowanie i rezerwowanie wypraw
i wycieczek ze zwiedzaniem, Planowanie i rezerwowanie podróży
i transportu za pomocą środków elektronicznych, Planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, Planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych, Rezerwacja
miejsc [podróż], Rezerwacja miejsc w różnych środkach transportu,
Rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, Rezerwacja rejsów morskich, Rezerwacja transportu, Rezerwowanie
transportu, Rezerwowanie transportu autokarowego, Rezerwowanie transportu kolejowego, Rezerwowanie transportu promami,
Rezerwowanie wycieczek ze zwiedzaniem za pośrednictwem biura,
Świadczenie usług w zakresie informacji podróżnej, Udzielanie informacji na temat rezerwacji podróży biznesowych za pośrednictwem
Internetu, Udzielanie informacji dotyczących transportu i podróży,
Udzielanie informacji dotyczących podróży.

(111) 354313
(220) 2022 01 11
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 31
(732) ZIMNOCH KRZYSZTOF, Markowszczyzna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RealCoffee&Shop
(540)

(210) 538597
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mięsne (w tym pasztety, smalec), przetworzone produkty mięsne,
potrawy mięsne gotowane, podroby, oleje i tłuszcze jadalne, Rozpowszechnianie materiałów reklamowych, Organizowanie targów,
wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, Prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży, Organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych.

(111) 354315
(220) 2022 01 20
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 21
(732)	GÓRNIK MARTA, GÓRNIK MARCIN REDVET
SPÓŁKA CYWILNA, Bogatynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) redvet
(540)

(210) 538882

(591) czerwony, ciemnoszary
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Usługi weterynaryjne, chirurgia weterynaryjna, badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia, usługi
prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony
zdrowia i życia zwierząt, usługi w zakresie prowadzenia punktów pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych, usługi
wykonywania badań laboratoryjnych.
(111) 354316
(220) 2022 01 24
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 21
(732) DOORSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milejowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLAS
(540)

(210) 538965

(591) czarny, złoty
(531) 01.05.04, 01.03.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Kawa, Kawa nienaturalna, Kawa niepalona, Napoje kawowe z mlekiem, Napoje na bazie kawy.
(111) 354314
(220) 2022 01 20
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DAWNY targ.pl
(540)

(210) 538864

(591) czarny, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.19, 24.17.01, 24.17.02, 18.07.09, 05.11.11
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Pasty
mięsne (w tym pasztety, smalec), Przetworzone produkty mięsne,
Potrawy mięsne gotowane, Podroby, Oleje i tłuszcze jadalne, 35
Reklama, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, Promocja sprzedaży, Reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, Usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on-line) towarów
obejmujących: mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, pasty

(591) szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 6 Drzwi aluminiowe, Drzwi metalowe, Metalowe drzwi
izolujące, Metalowe drzwi bezpieczeństwa, Przechylne drzwi metalowe, Pancerne drzwi metalowe, Framugi drzwi metalowe, Aluminiowe drzwi ogrodowe, Metalowe drzwi ogrodowe, Metalowe drzwi
przesuwne, Metalowe drzwi zwijane, Metalowe drzwi obrotowe, Metalowe drzwi przeciwpożarowe, Drzwi metalowe garażowe, Oszklone drzwi metalowe, Metalowe drzwi harmonijkowe, Zewnętrzne
drzwi metalowe, Metalowe drzwi składane, Drzwi wahadłowe metalowe, Drobnica metalowa do drzwi, Futryny metalowe drzwiowe,
Haki z metalu do drzwi, Metalowe elementy drzwi, Metalowe obramowania drzwi, Ościeżnice drzwiowe metalowe, Metalowe odbojniki drzwiowe, Metalowe ościeżnice do drzwi, Metalowe ramy
do drzwi, Metalowe przytrzymywacze do drzwi, Metalowe łańcuchy
do drzwi, Metalowe okucia do drzwi, Metalowe elementy do hamowania drzwi, Odrzwia metalowe, Okucia metalowe do drzwi, Zasuwy
drzwiowe metalowe, Zawiasy drzwiowe metalowe, Okna metalowe,
Okucia metalowe do okien, 19 Drzwi niemetalowe, Niemetalowe
drzwi obrotowe, Niemetalowe drzwi przeciwpożarowe, Drzwi przesuwne, niemetalowe, Drzwi oszklone, niemetalowe, Zewnętrzne
drzwi, niemetalowe, drzwi wewnętrzne, niemetalowe, Drzwi wahadłowe, niemetalowe, Futryny drzwiowe drewniane, Drewniane
ościeżnice drzwiowe, Obudowy drzwiowe niemetalowe, Futryny
drzwiowe, niemetalowe, Ościeżnice drzwiowe, niemetalowe, Płyty
drzwiowe, niemetalowe, Drzwi podnoszone do góry, niemetalowe,
Niemetalowe ramy do drzwi oszklonych, Drzwi wykonane z plastiku
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do budynków, Drzwi wykonane z drewna do budynków, Okna niemetalowe, Okiennice niemetalowe, Okiennice drewniane, Obramowania okien, niemetalowe, Fasady okien (niemetalowe), Drewniane
ramy okien, Słupki okienne, niemetalowe, Ramy okienne, niemetalowe, Parapety okienne, niemetalowe, Niemetalowe ościeżnice
do okien, Okiennice z tworzyw sztucznych, Ramy okienne z tworzyw
sztucznych, Niemetalowe ramy do okien świetlikowych do użytku
w budynkach, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, Zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, Promocje
sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, Promowanie i przeprowadzanie targów handlowych.

(111) 354317
(220) 2022 01 24
(210) 538988
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 21
(732)	AMPQ PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Biery (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EcoTraps
(540)

(591) czarny, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.05.07, 26.04.02
(510), (511) 21 Pułapki na zwierzęta, Pułapki na szkodniki, Pułapki
na gryzonie, Pułapki na myszy, Pułapki na szczury.
(111) 354318
(220) 2022 01 24
(210) 538997
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 21
(732) PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Przęsocin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ROBOTEC
(510), (511) 7 Dystrybutory automatyczne, Maszyny i urządzenia
do obróbki i przetwórstwa, Maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla przemysłu wydobywczego i górnictwa, Roboty przemysłowe, Urządzenia do przenoszenia i transportu, Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, Roboty do użytku przemysłowego,
Maszyny do czyszczenia i mycia powierzchni zewnętrznych, Maszyny
i roboty kuchenne elektryczne, Mechanizmy robotyczne do przenoszenia, Mechanizmy robotyczne do transportu, Mechanizmy robotyczne
stosowane w rolnictwie, Odkurzacze roboty, Roboty do czyszczenia
do celów domowych, Roboty do czyszczenia podłóg [polerowania],
Roboty do czyszczenia podłóg [odkurzania], Roboty do transportu
bliskiego i przeładunku materiałów, Roboty koszące, Roboty pralnicze
i czyszczące do gospodarstwa domowego ze sztuczną inteligencją, Roboty sprzątające, Roboty transportowe, Roboty ziemne (Maszyny do-),
Robotyczne kombinezony w postaci egzoszkieletów, inne niż do celów
medycznych, Szlifierki, Odkurzacze, Roboty sprzątające na potrzeby gospodarstwa domowego, Odkurzacze komercyjne, Odkurzacze
do czyszczenia, Szlifierki i myjki do podłóg, ścian i okien, Myjki do drzwi
i okien, Elektryczne myjki do okien, Automatyczne odkurzacze do drzwi
i okien, Odkurzacze parowe, Roboty odkurzające, Roboty czyszczące
do użytku domowego lub komercyjnego, Roboty czyszczące do drzwi
i okien, Zmywarki do podłóg, Zmywarki do podłóg, odkurzacze, Części i akcesoria do odkurzaczy, Dysze do odkurzaczy, Kosiarki do trawy,
Roboty do czyszczenia drzwi i okien, Maszyny do czyszczenia podłóg,
Maszyny do komercyjnego czyszczenia podłóg, Kosiarki do trawy (maszyny), Automatyczne maszyny do mycia okien do użytku konsumenckiego, Kosiarki do trawy i ich części, w tym części do automatyzacji
kosiarek do trawy, Maszyny automatyczne do użytku w dziedzinie konserwacji wnętrz budynków mieszkalnych i komercyjnych, operacji wojskowych, egzekwowania prawa, lotnictwa, górnictwa, telekomunikacji,
rolnictwa, usuwania odpadów, badań podwodnych, badań naukowych
oraz poszukiwania i ratownictwa, Aparatura czyszcząca, Maszyny czyszczące, Urządzenie do czyszczenia podłóg, Automatyczne urządzenie
czyszczące do czyszczenia mokrych lub wodnych powierzchni, Apa-

raty do czyszczenia domowego, roboty do czyszczenia mokrych lub
wodnych powierzchni, Części zamienne i akcesoria do tych towarów,
Maszyny, a mianowicie zamiatarki, maszyny czyszczące, myjące i piorące, Roboty (maszyny) oraz elektryczne maszyny i aparaty do czyszczenia, w szczególności elektryczne, Maszyny i aparaty do czyszczenia,
Elektryczne maszyny i aparaty do szamponowania dywanów, Instalacje
do centralnego odkurzania, Urządzenia do czyszczenia parowe, Instalacje odsysające pył do czyszczenia, Zamiatarki drogowe [samojezdne],
Roboty zamiatające podłogi, Roboty czyszczące podłogi, Roboty mopujące do podłóg, Roboty czyszczące, zamiatające i mopujące podłogi,
Elektryczne maszyny i aparaty do sprzątania, w szczególności do zastosowania w dziedzinie utrzymania wnętrz domów i budynków komercyjnych, Automaty do stosowania w dziedzinie konserwacji wnętrz
gospodarstw domowych i budynków komercyjnych, a mianowicie odkurzacze, maszyny wykorzystujące wodę i/lub chemikalia do czyszczenia powierzchni okien, maszyny wykorzystujące chusteczki i podkładki
z papieru, tkanin lub tkanin oraz maszyny do prania, szorowania, polerowania, mopowania i/lub suszenia powierzchni podłóg, Automatyczne
urządzenia do czyszczenia basenów, a mianowicie roboty do czyszczenia basenów, Roboty do czyszczenia pionowych powierzchni lub ścian,
Zrobotyzowane urządzenia czyszczące, a mianowicie roboty do czyszczenia rynien, Zdalnie sterowane urządzenia czyszczące, a mianowicie
roboty do czyszczenia rynien, Części konstrukcyjne i zamienne oraz
armatura do automatycznych maszyn do mycia okien, odkurzaczy i robotów przemysłowych do stosowania w dziedzinie konserwacji wnętrz
gospodarstw domowych i budynków komercyjnych.

(111) 354319
(220) 2022 01 31
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) WALASZCZYK SEBASTIAN, Częstochowa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) my LUXE
(540)

(210) 539249

(531) 27.05.01, 17.02.01
(510), (511) 18 Plecaki, Portfele, Portmonetki, Saszetki męskie, Skórzane pasy, Parasolki i parasole przeciwsłoneczne, Torby podróżne,
Torebki, Walizki, 25 Bielizna osobista, Bluzki, Koszule, Kurtki, Nakrycia głowy, Odzież, Obuwie, Paski, Płaszcze, Rękawiczki, Skarpetki,
Spodnie, Spódnice, Sukienki, Swetry, Szaliki, T-shirty, Żakiety, 35
Usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami odzieżowymi, nakryciami głowy, obuwiem, plecakami,
portfelami, portmonetkami, saszetkami męskimi, skórzanymi paskami, parasolkami i parasolami przeciwsłonecznymi, torbami podróżnymi, torebkami, walizkami, prowadzenie sprzedaży wysyłkowej
artykułów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia, plecaków, portfeli,
portmonetek, saszetek męskich, skórzanych pasków, parasolek i parasoli przeciwsłonecznych, toreb podróżnych, torebek, walizek.
(111) 354320
(220) 2022 02 01
(210) 539273
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) VOLTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) VOLTMAX
(510), (511) 9 Urządzenia monitorujące, elektryczne, Monitorujące urządzenia [elektryczne], Fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne],
Urządzenia monitorujące bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych,
Urządzenia monitorujące instalacje elektryczne, Fotowoltaiczne moduły
słoneczne, Moduły fotowoltaiczne, Urządzenia fotowoltaiczne do przekształcania promieniowania słonecznego na energię elektryczną, Urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, Aparatura
i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej,
Instalacje elektryczne, Monitorujące urządzenia kontrolne [elektryczne].
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(111) 354321
(220) 2022 02 01
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) DUSZAK MARCIN, Krypy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FEEDERLAND
(540)
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(210) 539299

(111) 354322
(220) 2022 02 02
(210) 539372
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 21
(732) MAYER MARIO, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZOSTWA POLSKI WE FRYZJERSTWIE im. Mario Mayera
W.B.A.
(540)

(591) biały, szary, niebieski, czerwony, czarny
(531) 14.07.20, 10.05.05, 01.17.02, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.04,
24.07.01, 09.01.07
(510), (511) 44 Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
Higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich, Higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, Dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, Doradztwo w zakresie urody, Salony fryzjerskie, Fryzjerstwo,
Fryzjerstwo męskie, Kuracje do włosów, Męskie salony fryzjerskie,
Mycie włosów szamponem, Odbudowa włosów, Pielęgnacja urody,
Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony fryzjerskie, Ścinanie włosów, Stylizacja, układanie włosów, Udzielanie informacji o urodzie, Udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, Usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące urody, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
włosów, Usługi farbowania włosów, Usługi fryzjerskie, Usługi kręcenia włosów, Usługi męskich salonów fryzjerskich, Usługi obcinania
włosów, Usługi pielęgnacji urody, Usługi plecenia włosów w warkocze, Usługi prostowania włosów, Usługi rozjaśniania włosów, Usługi
salonów fryzjerskich, Usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, Usługi
salonów fryzjersko-kosmetycznych, Usługi salonu fryzjerskiego dla
mężczyzn, Usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, Usługi trwałej ondulacji włosów, Usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, Usługi
w zakresie pielęgnacji włosów, Usługi w zakresie pielęgnacji skóry
głowy, Zabiegi kosmetyczne dla włosów.
(111) 354323
(220) 2022 02 03
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) KLIK TRIX

(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki antystresowe typu fidget, Zabawki typu fidget spinner.

(111) 354324
(220) 2022 02 03
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SPINBALL
(540)

(591) ciemnożółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.07.99, 26.13.25
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
sportowym, Usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej sprzętu wędkarskiego, przynęt i zanęt
wędkarskich.
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(210) 539437

(591) niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki antystresowe typu fidget, Zabawki typu fidget spinner, Artykuły i sprzęt sportowy, Piłki do zabawy.
(111) 354325
(220) 2022 02 04
(210) 539453
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) REKMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Magnice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TESORO
(540)

(591) niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 6 Trampoliny metalowe, 12 Rowery dziecięce, Rowery na pedały, Wózki, Wózki dziecięce, Składane wózki dziecięce, 19
Trampoliny niemetalowe, 28 Małe trampoliny, Trampoliny treningowe, Rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], Rowery trójkołowe [zabawki], Domki dla dzieci, Namioty dla dzieci, Wózki dla lalek, Rowery
zabawkowe.
(111) 354326
(220) 2022 02 05
(210) 539495
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) TULISZEWSKA-MAŁGORZEWICZ KATARZYNA, Olsztyn (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LILAMI
(510), (511) 25 Części odzieży, obuwia i nakryć głowy, Nakrycia głowy, Obuwie, Odzież.
(111) 354327
(220) 2022 02 06
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) ZANGERLÉ KARL, Czeladź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KARL KLARK
(540)

(210) 539500

(210) 539435

(531) 27.05.01, 27.03.01, 27.03.02, 02.03.07, 02.03.16, 02.03.23
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(510), (511) 25 Bielizna osobista i nocna, Akcesoria na szyję, Alby,
Anoraki, Alby liturgiczne, Apaszki, Apaszki [chustki], Artykuły odzieżowe dla wędkarzy, Artykuły odzieżowe do użytku teatralnego, Artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego [inne niż kaski
jeździeckie], Ascoty [krawaty], Bandany, Bandany na szyję, Bermudy,
Bermudy (szorty), Bezrękawniki, Bielizna wyszczuplająca [wyroby
gorseciarskie], Bikini, Biustonosze dla karmiących matek, Blezery,
Bliźniaki [odzież], Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Bluzy dresowe,
Bluzy polarowe, Bluzy sportowe, Bluzy sportowe z kapturem, Bluzy
z kapturem, Boa, Boa na szyję, Bojówki, Bolerka, Bonżurki, Bryczesy,
Bryczesy do chodzenia, Bryczesy [spodnie], Burki, Burnusy, Buty
do tańca towarzyskiego, Buty pustynne, Cheongsams (chińskie sukienki), Chimary, Chinosy, Chusteczki do kieszonki piersiowej [poszetki], Chustki [apaszki], Chustki na głowę, Chusty na głowę, Chusty
noszone na ramionach, Chusty pareo, Chusty plażowe, Chusty
[odzież], Chusty, szale na głowę, Ciepłe kurtki robocze, Ciepłe rękawiczki do urządzeń z ekranem dotykowym, Czadory, Czapeczki
na przyjęcia [odzież], Damskie luźne topy, Damskie sukienki na uroczystości, Długie kimona (nagagi), Długie kurtki, Długie luźne stroje,
Długie szale damskie, Dolne części strojów niemowlęcych, Dolne
części ubrań [odzież], Dresy ortalionowe, Dresy wiatroszczelne, Duże
luźne kaptury [odzież], Dwurzędowe kurtki marynarskie [bosmanki],
Dzianina [odzież], Dżinsy, Eleganckie spodnie, Etole [futra], Etole z futra syntetycznego, Fartuchy, Fartuchy fryzjerskie, Fartuchy jednorazowe, Fartuchy [kamizelki] zakładane przez głowę, Fartuchy [odzież],
Fartuchy papierowe, Fartuchy z tworzyw sztucznych, Fartuszki, Fraki,
Fulary, Fulary [artykuły odzieżowe], Fulary [ozdobne krawaty], Futra
[odzież], Gabardyna [odzież], Galowa odzież wieczorowa, Garnitury,
Garnitury damskie, Garnitury męskie, Garnitury trzyczęściowe
[odzież], Garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą,
szeroką w ramionach marynarką], Garnitury w sportowym stylu, Garnitury wieczorowe, Garnitury wizytowe, Getry, Getry do futbolu
amerykańskiego, Golfy, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Golfy
[odzież], Gorsy koszul, Grube kurtki, Grube płaszcze, Gumowe płaszcze nieprzemakalne, Hidżaby, Jaszmaki, Jaszmaki [zasłony na twarz
noszone przez kobiety muzułmańskie], Jednoczęściowa odzież dla
niemowląt i małych dzieci, Jedwabne krawaty, Kaftany, Kamizelki,
Kamizelki dla rybaków, Kamizelki [bezrękawniki], Kamizelki do ochrony przed wiatrem, Kamizelki kamuflażowe, Kamizelki myśliwskie, Kamizelki pikowane, Kamizelki puchowe, Kamizelki skórzane, Kamizelki
z polaru, Kąpielowe kostiumy, Kąpielówki, Kaptury, Kaptury [odzież],
Karczki koszul, Kaszmirowe szale, Kilty, Kilty z tartanu, Kimona, Kimona do karate, Kimona japońskie, Kitle do użytku szpitalnego, Kolanówki, Kołnierze, Kombinezony, Kombinezony damskie jednoczęściowe [playsuit], Kombinezony dla niemowląt i małych dzieci,
Kombinezony do latania, Kombinezony do nart wodnych, Kombinezony do snowboardu, Kombinezony jednoczęściowe, Kombinezony
narciarskie, Kombinezony narciarskie do zawodów, Kombinezony
[odzież], Kombinezony piankowe, Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów
podwodnych, Kombinezony piankowe do surfingu, Kombinezony
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, Kombinezony
piankowe do windsurfingu, Kombinezony pielęgniarskie, Kombinezony przeciwdeszczowe, Kombinezony puchowe, Kombinezony zimowe, Kominiarki, Kominiarki narciarskie, Komplety do biegania
[odzież], Komplety do joggingu [odzież], Komplety koszulek i spodenek, Komplety narciarskie, Komplety odzieżowe ze spodenkami,
Komplety skórzane, Komplety sportowe, Koreańskie kurtki noszone
na ubraniu podstawowym [Magoja], Kostiumy, Kostiumy dla kobiet,
Kostiumy do użytku podczas dziecięcych zabaw przebieranych, Kostiumy do użytku w grach fabularnych, Kostiumy kąpielowe, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy
kąpielowe dla mężczyzn i kobiet, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn,
Kostiumy kąpielowe z usztywnianymi miseczkami, Kostiumy na bale
maskowe i Halloween, Kostiumy na Halloween, Kostiumy taneczne,
Kostiumy teatralne, Kostiumy ze spódnicą, Koszule, Koszule ciążowe,
Koszule codzienne, Koszule do garniturów, Koszule eleganckie, Koszule hawajskie, Koszule hawajskie z guzikami z przodu, Koszule kamuflażowe, Koszule myśliwskie, Koszule niezapięte pod szyją, Koszule sportowe, Koszule sportowe pochłaniające wilgoć, Koszule
sztruksowe, Koszule wędkarskie, Koszule z długimi rękawami, Koszule z dzianiny, Koszule z golfem, Koszule z kołnierzykiem, Koszule
z krótkimi rękawami, Koszule z ochraniaczami do użytku sportowego, Koszule z włókna ramii, Koszule zapinane, Koszulki bez rękawów,
Koszulki bez rękawów do biegania, Koszulki dla dzieci, Koszulki dla

siatkarzy, Koszulki do futbolu amerykańskiego, Koszulki do gry
w rugby, Koszulki do jogi, Koszulki do tenisa, Koszulki gimnastyczne
bez rękawów, Koszulki kolarskie, Koszulki piłkarskie, Koszulki polo,
Koszulki polo z dzianiny, Koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania
sportów, Koszulki sportowe z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV,
Koszulki z dzianiny typu pique, Koszulki z krótkim rękawem, Koszulki
z nadrukami, Koszulki zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt
i małych dzieci, Kożuchy, Krawaty, Krawaty bolo, Krawaty kowbojskie
(bolo) z elementami z metali szlachetnych, Krótkie bluzeczki do talii,
Krótkie kurtki ciepłe, Krótkie luźne kurtki do pasa, Krótkie ogrodniczki, Krótkie płaszcze do kimon (haori), Krótkie płaszcze [do samochodu], Krótkie spodnie, Kurtki, Kurtki futrzane, Kurtki jeździeckie, Kurtki
jako odzież sportowa, Kurtki kamuflażowe, Kurtki narciarskie, Kurtki
[odzież], Kurtki odblaskowe, Kurtki koszulowe, Kurtki motocyklowe,
Kurtki myśliwskie, Kurtki nieprzemakalne, Kurtki pikowane [odzież],
Kurtki pilotki, Kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, Kurtki puchowe,
Kurtki rybackie, Kurtki safari, Kurtki skórzane, Kurtki snowboardowe,
Kurtki sportowe, Kurtki sportowe do rozgrzewki, Kurtki w stylu safari,
Kurtki wędkarskie, Kurtki wierzchnie, Kurtki wiatroszczelne, Kurtki
z dzianiny polarowej, Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, Kurtki z rękawami, Kurtki zamszowe, Legginsy, Legginsy
ciążowe, Letnie sukienki, Letnie ubranka dla dzieci, Liberie, Luźne sukienki ciążowe, Luźne sukienki o prostym kroju, Majtki, Majtki przypominające szorty z luźną nogawką, Manipularze [liturgia], Mankiety,
Mankini, Marynarki od garniturów, Maski na oczy, Maski ochronne
[modna odzież], Maski ochronne [odzież], Męska bielizna jednoczęściowa, Męskie apaszki, Męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie
i kamizelki, Męskie płaszcze, Minispódniczki, Mufki, Mufki futrzane,
Mufki [odzież], Mundurki szkolne, Mundury, Muszki, Narzutki na ramiona, Narzutki na ramiona [odzież], Narzutki [znaczniki] sportowe
do futbolu amerykańskiego, 41 Doradztwo w zakresie planowania
przyjęć, Imprezy kulturalne, Degustacje win [usługi rozrywkowe],
Doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych, Imprezy taneczne, Informacja o imprezach rozrywkowych, Kabarety, Kabarety
i dyskoteki, Kierownictwo artystyczne artystów estradowych, Kina,
Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, Produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, Usługi edukacyjne i instruktażowe, Usługi w zakresie przedstawień na żywo, Administrowanie
[organizacja] działalnością kulturalną, Administrowanie [organizacja]
usługami rozrywkowymi, Centra rozrywki, Dyskoteki, Impresariat artystyczny, Impresariat teatralny, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Konkursy muzyczne, Malowanie portretów, Nocne
kluby, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie konkursów piękności, Organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, Organizacja konkursów muzycznych.

(111) 354328
(220) 2022 01 14
(210) 538707
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO DAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipno (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRZEDSIĘBIORSTWO DAMAX SPÓŁKA Z O.O.
(540)

(591) ciemnoniebieski, złoty
(531) 03.01.01, 03.01.24, 03.01.27, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08,
29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 36 Analizy finansowe, Doradztwo w sprawach finansowych, Doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, Doradztwo w zakresie długów, Informacje finansowe, Informacja o ubezpieczeniach,
Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Usługi ubezpieczeniowe, Wycena
finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], Zarządzanie
finansami.
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(111) 354329
(220) 2022 02 02
(210) 539354
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 28
(732) MURAWSKA ANNA P. H. U. MARIO LOGISTIC, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PRACAKIEROWCA.PL
(540)

(591) czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony
(531) 18.01.21, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 35 Usługi umawiania spotkań [prace biurowe], Usługi sekretarskie, Reklama, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, 39 Fracht
(przewóz towarów), Transport, Pośrednictwo frachtowe, Usługi kierowców, Składowanie towarów, Usługi rozładunku towarów.
(111) 354330
(220) 2022 01 17
(210) 538784
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732)	A.B.C. FAMILY MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TRÓJMIEJSKIE CENTRUM PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII
(540)

(591) jasnozielony, szary, ciemnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.01
(510), (511) 44 Opieka zdrowotna, prowadzenie gabinetów, lekarskich różnych specjalności, porady lekarskie, leczenie, badania i terapia psychologiczna, profilaktyka i inne usługi w szeroko rozumianym pojęciu ochrony zdrowia, usługi w zakresie medycyny pracy,
medyczna opieka pielęgniarska.
(111) 354331
(220) 2022 01 19
(210) 538856
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) JOY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ART JOY
(540)

(591) biały, czerwony
(531) 26.01.06, 26.01.18, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 2 Farby i farby mocno rozcieńczone, Farby dekoracyjne,
Farby olejne, Farby akrylowe, Farby dyspersyjne, Farby tempery,
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Farby metaliczne, Farby wodne, Farby w pastylkach, Farby do tkanin, Farby dla artystów, Farby do celów artystycznych, Materiały dla
artystów (farby), Farby akwarelowe, Akrylowe farby na bazie wody,
Farby akrylowe przeznaczone dla artystów, Farby olejne do użytku
w sztuce, Farby wodne do użytku w sztuce, 16 Artykuły do pisania
i stemplowania, Artykuły do korektorowania i ścierania, Materiały
i środki dla artystów i do dekoracji, Materiały drukowane i artykuły
papiernicze oraz wyposażenie edukacyjne, Albumy fotograficzne,
Albumy do wklejania (albumy fotograficzne), Albumy do zdjęć, Albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, Artykuły biurowe (z wyjątkiem
mebli), Bloki papierowe, Bloki do pisania, Cyrkle kreślarskie, Dozowniki taśmy przylepnej, Dziurkacze biurowe, Dziurkacze do papieru, Ekierki, Glina do modelowania, Glina do modelowania, Gluten
(klej) do papieru lub do użytku domowego, Grafity do ołówków,
Gumki do ścierania, Kalendarze, Karton, Katalogi, Kleje do papieru
lub do użytku domowego, Kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, Kokardy papierowe, Artykuły piśmiennicze,
Korektury w płynie, Kreda do pisania, Kreda do znakowania, Linijki
rysownicze kreślarskie, Maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne
lub inne, Materiały do rysowania, Materiały klejące do celów papierniczych lub do użytku domowego, Miseczki na farby dla artystów
malarzy, Nalepki, naklejki (materiały piśmienne), Notatniki (notesy),
Obsadki do piór, Uchwyty do piór, Okładki książkowe, Okładki notatników, Okładki na akta, Okładki na zeszyty ćwiczeń, Okładki, obwoluty (artykuły papiernicze), Ołówki, Ołówki automatyczne, Ołówki
węglowe, Opaski na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania,
Palety dla malarzy, Papeteria zapachowa, Papeteria, Papier do pisania (listowy), Papier do zawijania, Papier filtracyjny (bibuła), Papier
mache, Papier z miazgi drzewnej, Pasta do modelowania, Pastele
(kredki), Pędzle, Pędzle artystyczne, Pióra ze stali, Pióra wieczne,
Pinezki, Pióra i długopisy (artykuły biurowe), Piórniki, Płótno do malarstwa, Podstawki do długopisów i ołówków, Przybory do pisania
(materiały piśmienne), Przybory do pisania (zestawy), Przybory szkolne (artykuły piśmienne), Przyrządy do pisania, Przyrządy do rysowania, Pudełka kartonowe lub papierowe, Pudełka na farby (artykuły
szkolne), Rysiki, Zestawy rysunkowe (komplety kreślarskie), Segregatory (materiały biurowe), Skoroszyty na dokumenty, Pasta skrobiowa
(klej) do celów papierniczych lub do użytku domowego, Spinacze
do papieru, Sztalugi malarskie, Taśma klejąca (materiały piśmienne),
Taśmy papierowe, Taśmy samoprzylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, Teczki na dokumenty (artykuły biurowe),
Skoroszyty, Temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne, Wkłady atramentowe do piór wiecznych, Wkłady atramentowe,
Wyroby przeznaczone do wymazywania, Zeszyty, Zszywacze (artykuły biurowe), Zszywki biurowe, 18 Walizy (torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia), Plecaki, Plecaki wycieczkowe, Plecaki uczniowskie, Plecaki sportowe, Plecaki turystyczne, Torby podróżne, Torby sportowe, Torby plażowe, Portmonetki,
Kosmetyczki, Torebki, Tornistry szkolne, Torby na kółkach, Torby
na zakupy, Walizki, Walizeczki, Torebki-worki, Worki podróżne, Sznurowane siatki na zakupy, 28 Gry, Zabawki, Gry, zabawki i akcesoria
do zabawy, Dekoracje świąteczne, akcesoria dekoracyjne na przyjęcia i sztuczne choinki, Konfetti.

(111) 354332
(220) 2022 01 27
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732)	GOŚ STANISŁAW, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dwa Potoki
(540)

(531) 06.01.04, 27.05.01

(210) 539175
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(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Świadczenie usług przez hotele i motele, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.

(111) 354333
(220) 2022 01 27
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732)	GOŚ STANISŁAW, Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SUDECKI resort & spa
(540)

(210) 539176

(591) niebieski, granatowy
(531) 07.01.08, 07.01.24, 24.15.01, 24.15.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi pośrednictwa finansowego.

(531) 26.03.04, 26.15.07, 26.15.25, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Świadczenie usług przez hotele i motele, Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne.
(111) 354334
(220) 2022 02 02
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) BOJDA WIESŁAW, Brenna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BojGum
(540)

(210) 539379

(591) granatowy, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, Usługi handlu detalicznego dotyczące rowerów,
Usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, Usługi handlu detalicznego
w zakresie akumulatorów, 37 Naprawa rowerów, Naprawa i konserwacja rowerów, Naprawa karoserii samochodowych, Konserwacja
i naprawa opon, Konserwacja opon, Montaż opon, Nacinanie opon,
Naprawa opon, Rotacja i wyważanie opon, Usługi w zakresie montażu opon, Ustawianie zbieżności [wyrównywanie] opon, Wulkanizacja opon [naprawa], Wulkanizacja opon samochodowych [naprawa],
Wymiana opon, Wyważanie opon, Zakładanie i naprawa opon do pojazdów, Wyważanie kół, Naprawa kół, Czyszczenie aut, Czyszczenie
i mycie samochodów, Czyszczenie pojazdów, Kompleksowe czyszczenie pojazdów, Konserwacja i naprawa pojazdów, Obsługa i naprawa samochodów, Naprawa i konserwacja części podwozia oraz
nadwozia pojazdów.
(111) 354335
(220) 2022 01 27
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 21
(732) KNAPIK ARKADIUSZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) hipoteczny expert

(540)

(210) 539124

(111) 354336
(220) 2022 01 17
(210) 538796
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) KUCZYŃSKA JULIA MAFFASHION, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	EPPRAM
(510), (511) 18 Aktówki, Bagaż, Bigle do torebek, Etui na karty [portfele], Etui na karty kredytowe (portfele), Etui na klucze, Futro, Imitacje skóry, Kosmetyczki bez wyposażenia, Kufry bagażowe, Nosidełka
[plecaki] do noszenia niemowląt, Nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, Obroże dla zwierząt, Okrycia dla zwierząt, Organizery
podróżne przystosowane do bagażu, Parasole, Plecaki, Podróżne torby na ubranie, Pojemniki na wizytówki, Pokrowce na parasole, Portmonetki z siatki oczkowej, Przeciwsłoneczne parasole, Przywieszki
do bagażu, Skóra kozia, Skóra kozia inna niż do czyszczenia, Skóra
surowa lub półprzetworzona, Skóra wtórna, Skóry bydlęce, Skóry
zwierzęce, Skórzane smycze, Szelki do prowadzenia dzieci, Sznurkowe siatki na zakupy, Sznurówki skórzane, Sztuczna skóra, Teczki konferencyjne, Teczki na nuty, Torby, Torby na zakupy, Torby na zakupy
na kółkach, Torby plażowe, Torby szkolne [z paskiem na ramię], Torby
turystyczne, Torebki, Walizki, Walizki z kółkami, Walizki z napędem
elektrycznym, Worki na obrok, Wyprawione skóry, Wyroby rymarskie,
Zestawy podróżne [wyroby skórzane], 25 Bandany na szyję, Berety,
Bielizna osobista, Bielizna wchłaniająca pot, Biustonosze, Biustonosze samonośne, Boa na szyję, Body (bielizna], Bokserki, Botki, Bryczesy, Buty narciarskie, Buty sportowe, Buty sznurowane, Buty za kostkę,
Cholewki do obuwia, Chustki na głowę, Cylindry [kapelusze], Czapki [nakrycia głowy], Czepki kąpielowe, Czepki pod prysznic, Daszki
[nakrycia głowy], Daszki do czapek, Długie luźne stroje, Dzianina
[odzież], Espadryle, Etole [futra], Fartuchy [odzież], Fulary [ozdobne
krawaty], Futra [odzież], Gabardyna [odzież], Garnitury, Getry [ochraniacze] zakładane na buty, Gorsety, Gorsety [bielizna damska], Gorsy
koszul, Halki [bielizna], Halki, półhalki, Kalosze [wkładane na obuwie],
Kamizelki, Kapelusze papierowe [odzież], Kaptury [odzież], Karczki
koszul, Kąpielówki, Kieszenie do odzieży, Kimona, Kołnierzyki przypinane, Kombinezony, Kombinezony [odzież], Kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, Kostiumy kąpielowe, Koszule, Koszule
z krótkimi rękawami, Koszulki typu rashguard do sportów wodnych,
chroniące przed promieniowaniem UV, Koszulki z krótkim rękawem,
Krawaty, Krótkie haleczki na ramiączkach, Kurtki, Kurtki [odzież],
Kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, Kwefy, podwiki, Legginsy, Liberie, Majtki, Majtki damskie, Majtki dziecięce
[odzież], Mankiety, Mantyle, Maski na oczy do spania, Mufki [odzież],
Mundury, Nakrycia głowy, Napiętki do obuwia, Narzutki na ramiona,
Nauszniki [odzież], Obuwie, Obuwie gimnastyczne, Obuwie plażowe,
Obuwie wykonane z drewna, Ocieplacze, Odzież, Odzież dla rowerzystów, Odzież gimnastyczna, Odzież gotowa, Odzież haftowana,
Odzież papierowa, Odzież z diodami elektroluminescencyjnymi LED,
Odzież z imitacji skóry, Odzież z lateksu, Odzież zawierająca substancje odchudzające, Odzież ze skóry, Ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
Okrycia wierzchnie [odzież], Okucia metalowe do obuwia, Opaski
na głowę, Osłonki na obcasy, Palta, Pantofle domowe, Pantofle kąpielowe, Paski [odzież], Pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką
[obuwie pasowe], Pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], Pasy
elastyczne wyszczuplające [bielizna], Pelerynki, Peleryny fryzjerskie,
Pelisy, Pięty do pończoch, Pikowane kurtki [odzież], Piżamy, Płaszcze
kąpielowe, Podeszwy butów, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki sportowe, Podszewki gotowe [część garderoby], Podwiązki, Podwiązki do skarpetek, Poncza, Pończochy, Pończochy wchłaniające
pot, Poszetki, Potniki, Pulowery, Rajstopy, Rękawice narciarskie, Rękawiczki, Rękawiczki bez palców, Rękawiczki z jednym palcem, Sandały, Sandały kąpielowe, Sarongi, Skarpetki, Skarpetki wchłaniające
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pot, Spódnice, Spódnico-spodenki, Stroje na maskaradę, Stroje plażowe, Stroje przeciwdeszczowe, Sukienka na szelkach do noszenia
na bluzkę, Swetry, Szale, Szaliki, Szaliki rurkowe (kominy) na szyję,
Szarfy [do ubrania], Szlafroki, Śliniaki niepapierowe, Śliniaki, z rękawami, nie z papieru, Taśmy do spodni pod stopy, Trykoty [ubrania],
Turbany, Walonki [buty filcowe], Woalki, welony [odzież], Wyprawki
dziecięce [odzież], Wyroby pończosznicze.

(111) 354337
(220) 2022 01 19
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) MUSIK PATRYCJA ELADO, Woźniki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ELADO
(540)

(210) 538867

(591) czarny, szary
(531) 26.04.22, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 Oświetlenie i reflektory oświetleniowe, Oświetlenie
zewnętrzne, Oświetlenie ogrodowe, Oświetlenie wystawowe, Oświetlenie elektryczne, Oświetlenie ścienne, Oświetlenie dekoracyjne,
Oświetlenie solarne, Oświetlenie awaryjne, Oświetlenie bezpieczeństwa, Oświetlenie nastrojowe, Oświetlenie sufitowe, Elementy
oświetleniowe, Reflektory oświetleniowe, Osprzęt oświetleniowy,
Szkło oświetleniowe, Transformatory oświetleniowe, Wyposażenie
oświetleniowe, Oświetleniowe oprawy, Instalacje oświetleniowe,
Urządzenia oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe, Lampy oświetleniowe, Rury oświetleniowe, Latarnie oświetleniowe, Żaluzje oświetleniowe, Żarówki oświetleniowe, Osprzęt do oświetlenia, Oświetlenie
nastrojowe LED, Żarówki oświetleniowe LED, Lampy (urządzenia
oświetleniowe), Fluorescencyjne urządzenia oświetleniowe, Oprawy
oświetleniowe sufitowe, Oświetleniowe lampy wyładowcze, Ozdobne zestawy oświetleniowe, Oprawy oświetleniowe LED, Przenośne
lampy [oświetleniowe], Neonowe lampy oświetleniowe, Mobilne
wieże oświetleniowe, Instalacje do oświetlania choinek, Oświetlenie kopułowe do mebli, Oświetlenie pulpitów na nuty, Oświetlenie
dekoracyjne na choinki, Elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego, Miniaturowe żarówki oświetleniowe, Ozdobne oświetlenie
na gaz, Lampy do bezpiecznego oświetlenia, Osprzęt do oświetlenia
światłowodowego, Halogenowe instalacje oświetlenia scenicznego,
Oświetlenie sufitowe typu downlight, Kinkiety [osprzęt oświetlenia
elektrycznego], Oświetlenie do montażu na ścianie, Lampy do celów
oświetleniowych, Elementy oświetleniowej instalacji elektrycznej,
Elementy elektrycznej instalacji oświetleniowej, Urządzenia i instalacje oświetleniowe, Oświetlenie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], Przewody świetlne do celów oświetleniowych, Elementy
instalacji oświetleniowej na podczerwień, Stojące lampy, Zwieńczenia lamp, Uchwyty lamp, Podstawy lamp, Lampy próżniowe, Lampy
LED, Lampy podłogowe, Lampy biurkowe, Lampy awaryjne, Lampy
fluorescencyjne, Lampy stołowe, Lampy studyjne, Lampy wiszące, Lampy halogenowe, Lampy stojące, Lampy elektryczne, Lampy
łukowe, Oprawki do lamp, Osłony do lamp, Zawieszenia do lamp,
Abażury do lamp, Reflektory do lamp, Sufitowe lampy wiszące,
Elektryczne lampy żarowe, Ozdoby choinkowe [lampy], Oświetlenie
dachowe [lampy], Kolorowe światełka do dekoracji świątecznych,
Sznury kolorowych lampek do celów dekoracyjnych, Lampy do dekoracji świątecznych, Światła do dekoracji świątecznych, Elektryczne
dekoracyjne kolorowe światełka, Zestawy oświetlenia LED do znaków podświetlanych, Podświetlane przyciski, Podświetlane kule
dyskotekowe, Żarówki lamp tylnych, Żarówki fluorescencyjne, Elektryczne żarówki fluorescencyjne, Żarówki kierunkowskazów, Żarówki
halogenowe, Żarówki do latarek, Żarówki i akcesoria do nich, Lampki
nocne, Lampki biurkowe, Lampki nocne [inne niż świeczki], Lampki
do czytania, Lampki na choinki świąteczne, Lampki przyczepiane
do książki, Lampki elektryczne na choinki, Światełka linkowe, łańcuchy z lampkami, Reflektory, 20 Statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, Poduszki, Łóżka, pościel,
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materace, poduszki, Poduszki z wypełnieniem, Poduszki wspierające
szyję, Poduszki na siedzenia, Poduszki ozdobne, Poduszki lateksowe,
Poduszki dekoracyjne, Poduszki dmuchane, Poduszki na siedzenia
do krzeseł, Poduszki w kształcie litery U, Poduszki dmuchane, do celów niemedycznych, Rolety okienne tekstylne wewnętrzne, Pokrycia
z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, Nakrycia z materiałów tekstylnych [dopasowane] na meble, Uchwyty do zasłon,
nie z materiałów tekstylnych, Poduszki na krzesła, Poduszki-podkładki na krzesła, 24 Tekstylia, Zasłony tekstylne, Chorągiewki tekstylne,
Flagi tekstylne, Chusteczki tekstylne, Powlekane tekstylia, Metki tekstylne, Etykiety tekstylne, Obrusy tekstylne, Serwetki tekstylne, Tekstylne proporce, Tekstylne ręczniki kuchenne, Tekstylia do sypialni,
Bielizna stołowa tekstylna, Mieszane materiały tekstylne, Nietkane
materiały tekstylne, Gotowe zasłony tekstylne, Jednorazowa pościel
tekstylna, Tekstylne obramowania zasłon, Tekstylne artykuły kąpielowe, Wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, Tekstylia
do dekoracji wnętrz, Tekstylne poszwy na kołdry, Tekstylne myjki
do twarzy, Myjki do twarzy tekstylne, Bieżniki stołowe tekstylne,
Materiały tekstylne nietkane, Kuchenne ręczniki [tekstylne], Tekstylia do owijania żywności, Pościel jako materiały tekstylne, Tkaniny,
Bielizna pościelowa i koce, Bielizna stołowa i pościelowa, Bielizna
pościelowa i stołowa, Bielizna pościelowa z papieru, Bielizna stołowa, Baldachimy (bielizna pościelowa), Bielizna pościelowa, Bielizna
frotowa, Bielizna kuchenna, Bielizna do celów domowych, Bielizna
stołowa z materiałów tekstylnych, Nieduże artykuły tekstylne [bielizna stołowa], Serwetki tekstylne [bielizna stołowa], Bielizna stołowa
i kuchenne artykuły tekstylne, Bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, Podstawki pod napoje w postaci bielizny stołowej, Bielizna domowa, w tym ręczniki do twarzy, Ręczniki, Poszwy na poduszki, Poszwy
na kołdry, Zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, Firanki
koronkowe, Zasłony, Zasłony gotowe, Zasłony z tworzyw sztucznych,
Zasłony z materiałów tekstylnych, Zasłony wewnętrzne i zewnętrzne, Materiały na zasłony, 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku
z oświetleniem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem,
Usługi handlu detalicznego dotyczącego tekstyliów domowych,
Usługi handlu hurtowego dotyczącego tekstyliów domowych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z dekoracjami świątecznymi, Usługi
handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego
sprzętu elektrycznego, Usługi sprzedaży hurtowej w zakresie elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu,
Usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyposażeniem domu,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi sprzedaży
detalicznej w związku z lampami LED, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z żarówkami i akcesoriami do nich, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z lampkami nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z lampami LED, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żarówkami i akcesoriami do nich, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z lampkami nocnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami.

(111) 354338
(220) 2020 11 06
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	EDIPRESSE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) remontuj.pl
(540)

(210) 520612

(591) biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 14.07.09, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe
i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, publikacje w postaci
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci biuletynów, katalogów, gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, książek, publikacje drukowane w postaci
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umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, programy
i oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, programy,
oprogramowanie i aplikacje do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy, oprogramowanie i aplikacje komputerowe do przesyłania, przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu
i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie
elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów,
komputerowe bazy danych, interaktywne bazy danych, elektroniczne katalogi, oprogramowanie komputerowych baz danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych i katalogów informacji on-line, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające przeglądanie i wyszukiwanie w bazach danych i katalogach informacji on-line, oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie
i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach i usługach
konsumenckich, oprogramowanie do wyszukiwania kandydatów
do pracy, usługodawców oraz informacji odnośnie ofert pracy i oferowanych usług, oprogramowanie baz danych do rekrutacji pracowników oraz zarządzania zatrudnianiem pracowników, oprogramowanie do systemu zarządzania pracownikami, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Internetu, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne związane z rekrutacją pracowników, produkcja reklam,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych,
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych w Internecie na potrzeby ogłoszeń o pracę oraz ofert usługodawców,
publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością handlową, działalność gospodarcza
polegająca na umożliwianiu usługodawcom pozyskiwania zleceń
od potencjalnych klientów on-line, udostępnianie informacji konsumenckich o produktach i usługach za pomocą ogłoszeń on-line,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla
osób trzecich, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, ogłoszenia prezentujące oferty zatrudnienia, ogłoszenia
umożliwiające usługodawcom pozyskiwanie zleceń od potencjalnych klientów on-line, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych,
usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji do komputerowych baz danych, tworzenie komputerowych baz danych
usługodawców i ofert pracy, dostarczanie bazy danych on-line prezentującej ogłoszenia o pracę oraz oferty usługodawców, dostarczanie bazy danych on-line pracowników, kandydatów do pracy, pracodawców, usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania danych
i informacji w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania
danych i informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi dostarczania
informacji handlowych, usługi dostarczania informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowych baz danych, katalogowanie informacji o towarach i usługach, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, skomputeryzowane gromadzenie
katalogów informacji o ofertach pracy i usługodawców oraz sporządzanie katalogów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych,
biznesowych i zawodowych, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo i konsultacje w zakresie zatrudnienia i zarządzania personelem, doradztwo w zakresie obsadzania stanowisk, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie towarów
i usług osób trzecich w światowych sieciach komputerowych i bezprzewodowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów i usług, zapewnianie recenzji i rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie analizy i porównywania cen, usługi badania
rynku i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże opinii
publicznej, usługi w zakresie rekrutacji pracowników, wyszukiwanie

miejsc pracy i pracowników, usługi w zakresie umożliwiania wyszukiwania ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych,
opiekunów domów i mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób
oferujących pomoc w nauce, osób oferujących usługi remontowe,
montażowe i naprawcze, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji on-line,
przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji pracowników,
przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w celu rekrutacji pracowników, selekcja pracowników, opracowywanie i przygotowywanie CV dla osób trzecich, usługi
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, doradztwo w zakresie planowania kariery, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, targów pracy, targów biznesowych, prowadzenie rejestru pracowników i pracodawców dla osób trzecich,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyszukiwania pracowników i ofert pracy, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi agencji
informacyjnych, usługi internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, forów, portali
i blogów internetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali
w Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów
informacji, transmisja, udostępnianie i wyświetlanie informacji
z komputerowych baz danych, usługi udostępniania portali internetowych, udostępnianie forów, pokojów rozmów [chatroomów] i grup
dyskusyjnych online do przekazywania wiadomości między użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych,
usługi udostępniania komputerowych baz danych i elektronicznych
katalogów, udostępnianie bazy danych online do przeszukiwania listy ogłoszeń drobnych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, udostępnianie internetowej bazy
danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, udostępnianie interaktywnych tablic ogłoszeń do przekazywania wiadomości między
użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych, dotyczących zatrudnienia, ofert pracy i usługodawców, usługi
elektronicznej transmisji wiadomości, danych, obrazów i dokumentów, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi poczty elektronicznej, wymiana danych elektronicznych,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
edukacji i nauczania w zakresie rekrutacji personelu, zatrudnienia,
planowania kariery i pisania życiorysów, organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny zarządzania personelem, zarządzania kadrami, organizacji i prowadzenia działów personalnych, szkolenia z dziedziny prawa pracy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego, usługi
szkolenia opiekunek i niań, usługi szkolenia w zakresie opieki nad
dziećmi i osobami wymagającymi specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania, organizowanie
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, nauka opieki nad
zwierzętami domowymi, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi
wydawnicze, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie katalogów i biuletynów, usługi publikacji, publikacje multimedialne i internetowe,
organizowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe
i coaching, treningi rozwoju osobistego, organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji w celach edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub
kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi informacji o edukacji, usługi
przygotowywania serwisów informacyjnych, usługi konsultacyjne,
doradcze i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42
usługi w zakresie projektowania i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, udostępnianie strony internetowej zawierającej
ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, udostępnianie
wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozy-
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skiwania informacji dotyczących miejsc pracy i pracowników, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych
umożliwiających wyszukiwanie ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce, osób
oferujących usługi remontowe, montażowe i naprawcze, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie udostępniania platformy on-line z możliwością wyszukiwania ofert pracy dla usługodawców,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line
nie do pobrania do użytku w przeglądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń
drobnych, informacji o produktach i usługach konsumenckich, udostępnianie i wynajem miejsc na serwerach, utrzymywanie baz danych, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, usługi kawiarenek
internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron internetowych, hosting portali internetowych, hosting treści cyfrowych
w Internecie, usługi projektowania i opracowywania baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, hosting komputerowych baz danych, prace badawczo-rozwojowe, badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej,
badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, publikowanie informacji naukowych, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 354339
(220) 2020 11 06
(151) 2021 06 22
(441) 2021 03 08
(732)	EDIPRESSE HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) korepetycje.edu.pl
(540)

(210) 520613

(591) fioletowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne i optyczne nośniki danych, utrwalone
na nośnikach informacje i dane, publikacje tekstowe, dźwiękowe
i obrazowe utrwalone na nośnikach danych, publikacje w postaci
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci biuletynów, katalogów, gazet, magazynów, czasopism, periodyków, poradników, książek, publikacje drukowane w postaci
umożliwiającej odczyt elektroniczny, publikacje drukowane w postaci zapisanej na nośnikach optycznych i magnetycznych, programy
i oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, programy,
oprogramowanie i aplikacje do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy, oprogramowanie i aplikacje komputerowe do przesyłania, przetwarzania i edytowania filmów, obrazów, grafiki, tekstu
i dźwięku, oprogramowanie komputerowe stosowane w dziedzinie
elektronicznej działalności wydawniczej, oprogramowanie blogów,
komputerowe bazy danych, interaktywne bazy danych, elektroniczne katalogi, oprogramowanie komputerowych baz danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do baz danych i katalogów informacji on-line, oprogramowanie komputerowe
umożliwiające przeglądanie i wyszukiwanie w bazach danych i katalogach informacji on-line, oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych, oprogramowanie umożliwiające utrzymywanie baz danych, oprogramowanie umożliwiające przeglądanie
i zamieszczanie ogłoszeń oraz informacji o produktach i usługach
konsumenckich, oprogramowanie do wyszukiwania kandydatów
do pracy, usługodawców oraz informacji odnośnie ofert pracy i oferowanych usług, oprogramowanie baz danych do rekrutacji pracowników oraz zarządzania zatrudnianiem pracowników, oprogramowanie do systemu zarządzania pracownikami, 35 usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, Internetu, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne związane z rekrutacją pracowników, produkcja reklam,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, usługi rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów reklamowych,
udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowych w Interne-
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cie na potrzeby ogłoszeń o pracę oraz ofert usługodawców,
publikowanie tekstów reklamowych, wydawanie i aktualizacja tekstów reklamowych, usługi zarządzania działalnością gospodarczą,
administrowanie działalnością handlową, działalność gospodarcza
polegająca na umożliwianiu usługodawcom pozyskiwania zleceń
od potencjalnych klientów on-line, udostępnianie informacji konsumenckich o produktach i usługach za pomocą ogłoszeń on-line,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, zamieszczanie ogłoszeń dla
osób trzecich, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, ogłoszenia prezentujące oferty zatrudnienia, ogłoszenia
umożliwiające usługodawcom pozyskiwanie zleceń od potencjalnych klientów on-line, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych,
usługi pozyskiwania i systematyzowania danych i informacji do komputerowych baz danych, tworzenie komputerowych baz danych
usługodawców i ofert pracy, dostarczanie bazy danych on-line prezentującej ogłoszenia o pracę oraz oferty usługodawców, dostarczanie bazy danych on-line pracowników, kandydatów do pracy, pracodawców, usługi kompilacji, aktualizacji i utrzymywania danych
i informacji w komputerowych bazach danych, usługi wyszukiwania
danych i informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi dostarczania
informacji handlowych, usługi dostarczania informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowych baz danych, katalogowanie informacji o towarach i usługach, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, usługi rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, skomputeryzowane gromadzenie
katalogów informacji o ofertach pracy i usługodawców oraz sporządzanie katalogów informacji do celów handlowych lub reklamowych, usługi pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów handlowych,
biznesowych i zawodowych, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], doradztwo i konsultacje w zakresie zatrudnienia i zarządzania personelem, doradztwo w zakresie obsadzania stanowisk, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich w Internecie, usługi w zakresie promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich, promowanie towarów
i usług osób trzecich w światowych sieciach komputerowych i bezprzewodowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów i usług, zapewnianie recenzji i rankingów użytkowników w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie analizy i porównywania cen, usługi badania
rynku i opinii publicznej, badania rynku obejmujące sondaże opinii
publicznej, usługi w zakresie rekrutacji pracowników, wyszukiwanie
miejsc pracy i pracowników, usługi w zakresie umożliwiania wyszukiwania ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych,
opiekunów domów i mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób
oferujących pomoc w nauce, osób oferujących usługi remontowe,
montażowe i naprawcze, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji on-line,
przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji pracowników,
przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia kompetencji zawodowych, usługi w zakresie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w celu rekrutacji pracowników, selekcja pracowników, opracowywanie i przygotowywanie CV dla osób trzecich, usługi
informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, doradztwo w zakresie planowania kariery, organizowanie i prowadzenie targów rekrutacyjnych, targów pracy, targów biznesowych, prowadzenie rejestru pracowników i pracodawców dla osób trzecich,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyszukiwania pracowników i ofert pracy, usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 38 usługi agencji
informacyjnych, usługi internetowego serwisu informacyjnego, zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych, forów, portali
i blogów internetowych, zapewnianie dostępu do platform i portali
w Internecie, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów
informacji, transmisja, udostępnianie i wyświetlanie informacji
z komputerowych baz danych, usługi udostępniania portali internetowych, udostępnianie forów, pokojów rozmów [chatroomów] i grup
dyskusyjnych online do przekazywania wiadomości między użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych,
usługi udostępniania komputerowych baz danych i elektronicznych
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katalogów, udostępnianie bazy danych online do przeszukiwania listy ogłoszeń drobnych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu
do komputerowych baz danych, udostępnianie internetowej bazy
danych z możliwością wyszukiwania usług, usługi ogłoszeń elektronicznych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, udostępnianie interaktywnych tablic ogłoszeń do przekazywania wiadomości między
użytkownikami światowych sieci komputerowych i bezprzewodowych, dotyczących zatrudnienia, ofert pracy i usługodawców, usługi
elektronicznej transmisji wiadomości, danych, obrazów i dokumentów, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi poczty elektronicznej, wymiana danych elektronicznych,
usługi doradcze, konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 41 usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi
edukacji i nauczania w zakresie rekrutacji personelu, zatrudnienia,
planowania kariery i pisania życiorysów, organizowanie i prowadzenie szkoleń z dziedziny zarządzania personelem, zarządzania kadrami, organizacji i prowadzenia działów personalnych, szkolenia z dziedziny prawa pracy, usługi w zakresie kształcenia zawodowego, usługi
szkolenia opiekunek i niań, usługi szkolenia w zakresie opieki nad
dziećmi i osobami wymagającymi specjalnej opieki, usługi edukacyjne świadczone przez asystentów dla osób wymagających specjalnej
opieki, usługi szkoleniowe dotyczące sprzątania, organizowanie
szkoleń w dziedzinie opieki zdrowotnej i żywienia, nauka opieki nad
zwierzętami domowymi, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi
wydawnicze, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych, innych niż teksty reklamowe, wydawanie katalogów i biuletynów, usługi publikacji, publikacje multimedialne i internetowe,
organizowanie warsztatów szkoleniowych, doradztwo zawodowe
i coaching, treningi rozwoju osobistego, organizowanie i prowadzenie szkoleń w celach edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji w celach edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie recenzji, zapewnianie recenzji użytkowników w celach rozrywkowych lub
kulturalnych, zapewnianie rankingów użytkowników w celach rozrywkowych lub kulturalnych, usługi informacji o edukacji, usługi
przygotowywania serwisów informacyjnych, usługi konsultacyjne,
doradcze i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług, 42
usługi w zakresie projektowania i utrzymywania stron, portali i witryn internetowych dla osób trzecich, administrowanie stronami internetowymi, projektowanie, zarządzanie i nadzór forami dyskusyjnymi on-line, udostępnianie strony internetowej zawierającej
ogłoszenia drobne przesłane przez użytkowników, udostępnianie
wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych w celu pozyskiwania informacji dotyczących miejsc pracy i pracowników, udostępnianie wyszukiwarek internetowych oraz stron internetowych
umożliwiających wyszukiwanie ofert pracy dla opiekunek, niań, pomocy domowych, personelu medycznego i pielęgniarskiego, opiekunów zwierząt domowych, opiekunów domów i mieszkań pod nieobecność właścicieli, osób oferujących pomoc w nauce, osób
oferujących usługi remontowe, montażowe i naprawcze, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie udostępniania platformy on-line z możliwością wyszukiwania ofert pracy dla usługodawców,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania on-line
nie do pobrania do użytku w przeglądaniu i zamieszczaniu ogłoszeń
drobnych, informacji o produktach i usługach konsumenckich, udostępnianie i wynajem miejsc na serwerach, utrzymywanie baz danych, udostępnianie miejsca w Internecie na blogi, usługi kawiarenek
internetowych, hosting serwerów i platform, hosting stron internetowych, hosting portali internetowych, hosting treści cyfrowych
w Internecie, usługi projektowania i opracowywania baz danych, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych, hosting komputerowych baz danych, prace badawczo-rozwojowe, badania socjologiczne dotyczące problematyki społecznej,
badania i analizy naukowe, badania w dziedzinie mediów społecznościowych, publikowanie informacji naukowych, usługi doradcze,
konsultacyjne i informacyjne w zakresie wyżej wymienionych usług.

(111) 354340
(220) 2022 01 04
(210) 538398
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) SZABLA MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karolewo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SIRENE

(540)

(591) czarny, niebieski
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 Kosmetologia, Usługi w zakresie ozdabiania ciała, Wynajem sprzętu do higieny i pielęgnacji urody u ludzi, Analiza kolorów
[usługi kosmetyczne], Analiza kosmetyczna, Doradztwo dotyczące
kosmetyków, Doradztwo dotyczące urody, Doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, Doradztwo w zakresie
urody, Elektroliza kosmetyczna, Gabinety pielęgnacji skóry, Higiena
i pielęgnacja urody, Konsultacje dotyczące kosmetyków, Kosmetyczny zabieg laserowy skóry, Laserowy zabieg kosmetyczny pajączków,
Manicure (Usługi-), Nakładanie produktów kosmetycznych na ciało,
Nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, Ozdabianie ciała, Pielęgnacja urody, Pielęgnacja urody dla ludzi, Salony piękności, Świadczenie usług przez salony piękności, Udzielanie informacji o urodzie,
Udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, Usługi charakteryzatorów, Usługi doradcze dotyczące kosmetyków, Usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, Usługi doradcze dotyczące
urody, Usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, Usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, Usługi doradztwa
online w zakresie makijażu, Usługi konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, Usługi kosmetyczne, Usługi kosmetyczne w zakresie pielęgnacji ciała świadczone przez uzdrowiska typu SPA, Usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, Usługi salonów piękności, Usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody, Usługi w zakresie porad kosmetycznych,
Usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, Zabiegi higieniczne
dla ludzi, Zabiegi kosmetyczne, Zabiegi kosmetyczne dla ciała, Zabiegi
kosmetyczne dla twarzy, Zabiegi pielęgnacji urody.
(111) 354341
(220) 2022 01 17
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 07
(732) SZYMBORSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DOM POGRZEBOWY SZYMBORSCY 1985
(540)

(210) 538724

(531) 27.05.01, 27.07.25, 25.01.10
(510), (511) 45 Usługi pogrzebowe, Prowadzenie ceremonii pogrzebowych, Usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji, Usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych towarzyszące kremacji, Usługi
religijne, Usługi kremacyjne, Usługi mumifikacji, Usługi w zakresie
balsamowania.
(111) 354342
(220) 2022 01 18
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) POŻOGA DOROTA PEPE, Kielce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PATROL4U
(540)

(591) czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.17

(210) 538766
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(510), (511) 37 Instalowanie na zamówienie zewnętrznych, wewnętrznych i mechanicznych części do pojazdów [tuning], Regulacja
[tuning] pojazdów, Tuning nadwozi samochodów, Usługi tuningu
pojazdów, Dostarczanie informacji o naprawach pojazdów, Instalacja części zamiennych do pojazdów, Instalacje wnętrz samochodowych na zamówienie, Instalowanie części do pojazdów, Instalowanie
wyposażenia samochodowego, Konserwacja lub naprawa pojazdów
samochodowych, Kontrola samochodów i ich części przed konserwacją i naprawą, Konwersja pojazdów [silniki], Montaż [instalowanie]
akcesoriów do pojazdów, Montaż [instalowanie] części do pojazdów,
Naprawa i konserwacja pojazdów mechanicznych i silników do nich,
Naprawy i konserwacja samochodów, Naprawy i obsługa samochodów, Naprawy samochodów, Odnawianie pojazdów, Obsługa
i naprawa samochodów, Remont pojazdów, Strojenie silników samochodowych, Usługi w zakresie odnawiania samochodów, Usługi
warsztatów naprawy pojazdów silnikowych, Usługi związane z tapicerką i naprawą pojazdów.

(111) 354343
(220) 2022 01 27
(210) 539133
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NEXE
(510), (511) 11 Aeratory do kranów, Aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], Akcesoria do pryszniców, Akcesoria do umywalek, Akcesoria
łazienkowe, Akcesoria rozpylające [części instalacji sanitarnych], Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparaty rozpylające do zlewów [akcesoria hydrauliczne], Armatura łazienkowa do kontroli wody,
Armatury łazienkowe, Baterie do umywalek, Baterie do wanien, Baterie
kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Baterie mieszające
do umywalek [kurki], Baterie prysznicowe, Baterie sztorcowe do umywalek, Bidety, Brodziki, Brodziki do pryszniców, Brodziki prysznicowe,
Deski do muszli klozetowych, Deski sedesowe, Deski sedesowe z automatycznym wymiennikiem podkładek higienicznych, Dopasowane
wkładki do brodzików, Dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, Drzwi do kabin prysznicowych z ramą metalową, Drzwi prysznicowe, Drzwi prysznicowe z ramą niemetalową, Dysze do wanien, Dysze
do wanien z hydromasażem, Dźwignie do obsługi toaletowych zbiorników wody, Dźwignie do spłuczek [części toalet], Dźwignie do spłuczek
do toalet, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, Elastyczne rury wchodzące
w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych,
Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów kuchennych, Elektronicznie sterowane samowyłączające
się krany prysznicowe, Głowice do pryszniców, Głowice prysznicowe,
Głowice prysznicowe będące częściami instalacji zasilających w wodę,
Instalacje prysznicowe, Instalacje sanitarne, Instalacje toaletowe, Jednouchwytowe baterie umywalkowe, Kabiny do natrysków, Kabiny kąpielowe, Kabiny natryskowe, Kabiny prysznicowe, Klapy desek sedesowych
[części instalacji sanitarnych], Klapy do desek klozetowych, Krany, Krany
automatyczne, Krany bezdotykowe, Krany do bidetów, Krany do umywalek, Krany do wody, Krany elektrycznie regulujące przepływ wody,
Krany [kurki], Kurki, Kurki [akcesoria hydrauliczne], Kurki czerpalne, Kurki
mieszające [krany], Kurki mieszające do ręcznego regulowania temperatury wody, Kurki [krany], Metalowe korki do pryszniców, Metalowe korki
do umywalek, Metalowe korki do wanien, Metalowe korki do zlewów,
Metalowe obudowy kabin prysznicowych, Metalowe ścianki [parawany]
do wanien z prysznicem, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne,
Elektryczne instalacje sanitarne, Elektryczne urządzenia prysznicowe, Instalacje do celów sanitarnych, Instalacje do wanien z masażem,
Instalacje do wanien z prysznicem, Instalacje łazienkowe, Instalacje
łazienkowe do celów sanitarnych, Instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, Instalacje sanitarne przenośne, Kąpiele (Urządzenia
do-), Kolanka z tworzyw sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych],
Kurki do wody będące częściami instalacji zaopatrujących w wodę, Kurki
do wody będące częściami instalacji sanitarnych, Kurki do rurociągów,
Kurki do regulowania przepływu wody, Kurki do mieszania wody będące
elementami instalacji natryskowych, Kurki do kładzenia rur, Kurki do instalacji sanitarnych, Kurki do dostarczania wody, Kurki czerpalne do rurociągów, Kurki czerpalne [armatura wodociągowa], Metalowe węże
elastyczne zwijane [części instalacji sanitarnych], Mieszacze prysznicowe, Miski klozetowe, Miski klozetowe dla dzieci, Montowane do ściany
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wylewki do bidetów, Montowane do ściany wylewki do zlewów, Montowane do ściany wylewki do umywalek, Montowane do ściany wylewki
wannowe, Muszle klozetowe, Muszle klozetowe [WC], Muszle klozetowe
z natryskiem, Muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, Nakładki na deskę sedesową dla dzieci, Nakładki sanitarne
na deski sedesowe, Natryski, prysznice, Natryski wysokociśnieniowe,
Natryski zewnętrzne do kąpieli, Natryskowe (Kabiny-), Niemetalowe parawany do brodzików prysznicowych, Niemetalowe ścianki do wanien
z prysznicem, Obudowy [kabiny] do wanien, Odpływy wody [krany],
Osłony do wanien, Osłony zabezpieczające przed dziećmi na wylewki
wannowe, Osprzęt do bidetów, Osprzęt do celów sanitarnych, Osprzęt
do natrysków [części instalacji prysznicowych], Osprzęt do odprowadzania wody, Osprzęt do wanien, Osprzęt do wanien z masażem,
Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do umywalek, Osprzęt
do wyłapywania i usuwania odpadów do wanien, Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do wyrobów sanitarnych, Osprzęt sanitarny
do przewodów wodociągowych, Panele kąpielowe, Panele prysznicowe, Pisuary, Pisuary [armatura sanitarna], Pisuary stanowiące części instalacji sanitarnych, Płuczki ustępowe (Zbiorniki do-), Pływaki do spłuczek, Podstawki prysznicowe, Prysznice górne [deszczownice], Prysznice
[natryski], Przelewy do wanny, Przelewy wannowe, Rączki do prysznica,
Rączki do spłuczek [elementy instalacji sanitarnych], Ręczne zawory
hydrauliczne, Rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], Rozpylacze do zlewów kuchennych, Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, Rury będące częściami instalacji sanitarnych, Ścianki do kabin
prysznicowych, Ściany do przegród prysznicowych, Sedesy z czyszczącym strumieniem wody, Sitka do użytku w brodzikach prysznicowych,
Sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], Słuchawki będące
akcesoriami do pryszniców, Spłuczki do pisuarów, Spłuczki ustępowe,
Spryskiwacze do baterii, Szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], Szklane kabiny prysznicowe, Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Toalety przystosowane dla
pacjentów, Toalety wyposażone w urządzenia myjące, Toalety z funkcją
sterylizacji, Ubikacje, Ubikacje ze zbiornikiem, Uchwyty do baterii kranu,
Uchwyty do sedesu, Uchwyty ręczne do pryszniców, Umywalki będące
elementami instalacji zaopatrujących w wodę, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Umywalki do łazienek, Umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, Umywalki [elementy instalacji
sanitarnych], Umywalki łazienkowe, Umywalki łazienkowe [elementy
instalacji sanitarnych], Umywalki łazienkowe na postumencie, Umywalki w formie misy [części instalacji sanitarnych], Umywalki wbudowane
w szafki, Urządzenia do celów sanitarnych, Urządzenia do dostarczania wody do celów sanitarnych, Urządzenia do mycia rąk, Urządzenia
do pryszniców, Urządzenia prysznicowe, Uszczelki do kranów wodociągowych, Wanny, Wanny dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Wanny
do hydroterapii, Wanny do kąpieli nasadowych, Wanny łazienkowe,
Wanny do nasiadówek, Wanny łazienkowe (Wyposażenie-), Wanny
prysznicowe, Wanny z bocznym wejściem dla osób niepełnosprawnych
fizycznie, Wanny z dyszami powietrznymi, Wanny z natryskiem, Wanny z siedziskiem, Wanny z urządzeniami pomagającymi wejść do nich,
Wanny z urządzeniami pomagającymi wyjść z nich, Wanny ze zmienną
wysokością dla osób upośledzonych fizycznie, Węże prysznicowe, Węże
prysznicowe do ręcznych pryszniców, Wielofunkcyjne natryski uprzednio złożone, Wodooszczędne krany, Wodooszczędne perlatory, Wodooszczędne słuchawki natryskowe, Wodooszczędne toalety, Wodotryski
z wodą pitną, Wykładziny do wanien, dopasowane, Wylewki kranów,
Wyloty wannowe, Wylewki wannowe, Wyposażenie natrysków, Wyroby sanitarne wykonane z kamienia, Wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, Wyroby sanitarne wykonane z porcelany, Zatyczki do umywalek,
Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zawory do kontroli wody do kranów,
Zawory mieszające [krany], Zawory mieszające [kurki], Zawory prysznicowe, Zbiorniki na wodę ze spłuczką do ubikacji, Zbiorniki WC, Zestawy prysznicowe, Zlewy metalowe, Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej,
Zlewozmywaki w obudowie [inne niż meble], Zlewozmywaki, Zlewozmywaki kuchenne, Zlewozmywaki kuchenne zintegrowane z blatem,
Zlewozmywaki w obudowie.

(111) 354344
(220) 2022 01 27
(210) 539134
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NEXE new line
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(510), (511) 11 Aeratory do kranów, Aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], Akcesoria do pryszniców, Akcesoria do umywalek, Akcesoria
łazienkowe, Akcesoria rozpylające [części instalacji sanitarnych], Antyrozpryskowe dysze wylotowe do kranów, Aparaty rozpylające do zlewów
[akcesoria hydrauliczne], Armatura łazienkowa do kontroli wody, Armatury łazienkowe, Baterie do umywalek, Baterie do wanien, Baterie
kranowe, Baterie mieszające do rur wodociągowych, Baterie mieszające
do umywalek [kurki], Baterie prysznicowe, Baterie sztorcowe do umywalek, Bidety, Brodziki, Brodziki do pryszniców, Brodziki prysznicowe, Deski
do muszli klozetowych, Deski sedesowe, Deski sedesowe z automatycznym wymiennikiem podkładek higienicznych, Dopasowane wkładki
do brodzików, Dozowniki środków dezynfekujących do łazienek, Drzwi
do kabin prysznicowych z ramą metalową, Drzwi prysznicowe, Drzwi
prysznicowe z ramą niemetalową, Dysze do wanien, Dysze do wanien
z hydromasażem, Dźwignie do obsługi toaletowych zbiorników wody,
Dźwignie do spłuczek [części toalet], Dźwignie do spłuczek do toalet,
Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, Elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wanien, Elastyczne rury wchodzące w skład
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej kabin prysznicowych, Elastyczne
rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej zlewów
kuchennych, Elektronicznie sterowane samowyłączające się krany prysznicowe, Głowice do pryszniców, Głowice prysznicowe, Głowice prysznicowe będące częściami instalacji zasilających w wodę, Instalacje prysznicowe, Instalacje sanitarne, Instalacje toaletowe, Jednouchwytowe
baterie umywalkowe, Kabiny do natrysków, Kabiny kąpielowe, Kabiny
natryskowe, Kabiny prysznicowe, Klapy desek sedesowych [części instalacji sanitarnych], Klapy do desek klozetowych, Krany, Krany automatyczne, Krany bezdotykowe, Krany do bidetów, Krany do umywalek, Krany
do wody, Krany elektrycznie regulujące przepływ wody, Krany [kurki],
Kurki, Kurki [akcesoria hydrauliczne], Kurki czerpalne, Kurki mieszające
[krany], Kurki mieszające do ręcznego regulowania temperatury wody,
Kurki [krany], Metalowe korki do pryszniców, Metalowe korki do umywalek, Metalowe korki do wanien, Metalowe korki do zlewów, Metalowe
obudowy kabin prysznicowych, Metalowe ścianki [parawany] do wanien
z prysznicem, Łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, Elektryczne instalacje sanitarne, Elektryczne urządzenia prysznicowe, Instalacje
do celów sanitarnych, Instalacje do wanien z masażem, Instalacje do wanien z prysznicem, Instalacje łazienkowe, Instalacje łazienkowe do celów
sanitarnych, Instalacje łazienkowe służące do dostarczania wody, Instalacje sanitarne przenośne, Kąpiele (Urządzenia do-), Kolanka z tworzyw
sztucznych do rur [części instalacji sanitarnych], Kurki do wody będące
częściami instalacji zaopatrujących w wodę, Kurki do wody będące częściami instalacji sanitarnych, Kurki do rurociągów, Kurki do regulowania
przepływu wody, Kurki do mieszania wody będące elementami instalacji natryskowych, Kurki do kładzenia rur, Kurki do instalacji sanitarnych,
Kurki do dostarczania wody, Kurki czerpalne do rurociągów, Kurki czerpalne [armatura wodociągowa], Metalowe węże elastyczne zwijane
[części instalacji sanitarnych], Mieszacze prysznicowe, Miski klozetowe,
Miski klozetowe dla dzieci, Montowane do ściany wylewki do bidetów,
Montowane do ściany wylewki do zlewów, Montowane do ściany wylewki do umywalek, Montowane do ściany wylewki wannowe, Muszle
klozetowe, Muszle klozetowe [WC], Muszle klozetowe z natryskiem,
Muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami wodnymi, Nakładki na deskę sedesową dla dzieci, Nakładki sanitarne na deski
sedesowe, Natryski, prysznice, Natryski wysokociśnieniowe, Natryski
zewnętrzne do kąpieli, Natryskowe (Kabiny-), Niemetalowe parawany
do brodzików prysznicowych, Niemetalowe ścianki do wanien z prysznicem, Obudowy [kabiny] do wanien, Odpływy wody [krany], Osłony
do wanien, Osłony zabezpieczające przed dziećmi na wylewki wannowe, Osprzęt do bidetów, Osprzęt do celów sanitarnych, Osprzęt do natrysków [części instalacji prysznicowych], Osprzęt do odprowadzania wody,
Osprzęt do wanien, Osprzęt do wanien z masażem, Osprzęt do wyłapywania i usuwania odpadów do umywalek, Osprzęt do wyłapywania
i usuwania odpadów do wanien, Osprzęt do wyłapywania i usuwania
odpadów do wyrobów sanitarnych, Osprzęt sanitarny do przewodów
wodociągowych, Panele kąpielowe, Panele prysznicowe, Pisuary, Pisuary [armatura sanitarna], Pisuary stanowiące części instalacji sanitarnych,
Płuczki ustępowe (Zbiorniki do-), Pływaki do spłuczek, Podstawki prysznicowe, Prysznice górne [deszczownice], Prysznice [natryski], Przelewy
do wanny, Przelewy wannowe, Rączki do prysznica, Rączki do spłuczek
[elementy instalacji sanitarnych], Ręczne zawory hydrauliczne, Rozpylacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], Rozpylacze do zlewów
kuchennych, Rozpylacze nakładane na baterie łazienkowe, Rury będące
częściami instalacji sanitarnych, Ścianki do kabin prysznicowych, Ściany

do przegród prysznicowych, Sedesy z czyszczącym strumieniem wody,
Sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, Sitka do zlewozmywaków
[akcesoria hydrauliczne], Słuchawki będące akcesoriami do pryszniców,
Spłuczki do pisuarów, Spłuczki ustępowe, Spryskiwacze do baterii, Szafki
łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody], Szklane kabiny prysznicowe, Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych
fizycznie, Toalety przystosowane dla pacjentów, Toalety wyposażone
w urządzenia myjące, Toalety z funkcją sterylizacji, Ubikacje, Ubikacje
ze zbiornikiem, Uchwyty do baterii kranu, Uchwyty do sedesu, Uchwyty
ręczne do pryszniców, Umywalki będące elementami instalacji zaopatrujących w wodę, Umywalki [części instalacji sanitarnych], Umywalki
do łazienek, Umywalki do mycia rąk [toalety] będące częścią instalacji sanitarnych, Umywalki [elementy instalacji sanitarnych], Umywalki łazienkowe, Umywalki łazienkowe [elementy instalacji sanitarnych], Umywalki
łazienkowe na postumencie, Umywalki w formie misy [części instalacji
sanitarnych], Umywalki wbudowane w szafki, Urządzenia do celów sanitarnych, Urządzenia do dostarczania wody do celów sanitarnych,
Urządzenia do mycia rąk, Urządzenia do pryszniców, Urządzenia prysznicowe, Uszczelki do kranów wodociągowych, Wanny, Wanny dla osób
niepełnosprawnych fizycznie, Wanny do hydroterapii, Wanny do kąpieli
nasadowych, Wanny łazienkowe, Wanny do nasiadówek, Wanny łazienkowe (Wyposażenie-), Wanny prysznicowe, Wanny z bocznym wejściem
dla osób niepełnosprawnych fizycznie, Wanny z dyszami powietrznymi, Wanny z natryskiem, Wanny z siedziskiem, Wanny z urządzeniami
pomagającymi wejść do nich, Wanny z urządzeniami pomagającymi
wyjść z nich, Wanny ze zmienną wysokością dla osób upośledzonych fizycznie, Węże prysznicowe, Węże prysznicowe do ręcznych pryszniców,
Wielofunkcyjne natryski uprzednio złożone, Wodooszczędne krany,
Wodooszczędne perlatory, Wodooszczędne słuchawki natryskowe, Wodooszczędne toalety, Wodotryski z wodą pitną, Wykładziny do wanien,
dopasowane, Wylewki kranów, Wyloty wannowe, Wylewki wannowe,
Wyposażenie natrysków, Wyroby sanitarne wykonane z kamienia, Wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, Wyroby sanitarne wykonane z porcelany, Zatyczki do umywalek, Zawory [akcesoria hydrauliczne], Zawory
do kontroli wody do kranów, Zawory mieszające [krany], Zawory mieszające [kurki], Zawory prysznicowe, Zbiorniki na wodę ze spłuczką do ubikacji, Zbiorniki WC, Zestawy prysznicowe, Zlewy metalowe, Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, Zlewozmywaki w obudowie [inne niż meble],
Zlewozmywaki, Zlewozmywaki kuchenne, Zlewozmywaki kuchenne
zintegrowane z blatem, Zlewozmywaki w obudowie.

(111) 354345
(220) 2022 01 30
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732)	GRUPA STV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) STV.INFO
(540)

(210) 539212

(591) czerwony, czarny
(531) 26.04.04, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 24.17.02
(510), (511) 35 Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
Oferowanie i wynajem przestrzeni reklamowej, czasu reklamowego
i mediów na reklamy, Dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Usługi public relations, Usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, Usługi w zakresie targów i wystaw handlowych, Usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, Agencja public relations, Agencje reklamowe,
Badanie rynku, Dostarczanie informacji na temat reklamy, Dostarczanie
informacji marketingowej, Działalność reklamowa, w szczególności
w dziedzinie sieci telematycznych i telefonicznych, Kompilacja reklam,
Marketing cyfrowy, Marketing internetowy, Organizacja konkursów
w celach reklamowych, Pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
Pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych i promocyjnych,
Pośrednictwo w zakresie reklamy, Poszukiwania w zakresie patronatu, Produkcja filmów reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów
i usług w internecie, Produkcja i dystrybucja reklam radiowych i tele-
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wizyjnych, Produkcja materiałów reklamowych, Produkcja materiałów
reklamowych i reklam, Produkcja nagrań dźwiękowych do celów reklamowych, Produkcja nagrań dźwiękowych w celach reklamowych,
Produkcja nagrań dźwiękowych do celów marketingowych, Produkcja
reklam, Produkcja reklam telewizyjnych i radiowych, Produkcja wizualnych materiałów reklamowych, Projektowanie broszur reklamowych,
Projektowanie logo reklamowych, Projektowanie materiałów reklamowych, Projektowanie ulotek reklamowych, Promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, Promocja, reklama i marketing
stron internetowych on-line, Promocja [reklama] koncertów, Promowanie działalności gospodarczej, Promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, Przygotowanie i rozmieszczanie reklam, Przygotowanie materiałów reklamowych, Przygotowywanie i rozmieszczanie
reklam, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Przygotowywanie
materiałów reklamowych, Przygotowywanie planów marketingowych,
Przygotowywanie publikacji reklamowych, Przygotowywanie reklam,
Publikacja reklam, Przygotowywanie reklam prasowych, Przygotowywanie ulotek reklamowych, Publikowanie materiałów reklamowych
online, Redagowanie tekstów reklamowych, Reklama, Reklama i usługi reklamowe, Reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych
online dla osób trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
Reklama w Internecie dla osób trzecich, Reklama zewnętrzna, Reklamy
online, Reklamy telewizyjne, Umieszczanie reklam, Usługi promocyjne
i reklamowe, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe i promocyjne, Usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, Usługi reklamy graficznej,
Usługi reklamy politycznej, Usługi reklamy prasowej, Usługi reklamy
zewnętrznej, Zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz
osób trzecich, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, Zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako
strony internetowe, Organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, 38 Usługi agencji
prasowych, Bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów telewizyjnych, Emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu,
Emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życzenie
[VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], Emisja i transmisja programów
telewizyjnych za opłatą [pay-per-view], Emisja treści wideo, Nadawanie
audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, Nadawanie i transmisja programów telewizyjnych,
Nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem
Internetu, Nadawanie programów za pośrednictwem Internetu, Podcasting, Transmisja podkastów, Transmisja strumieniowa telewizji przez
internet, Transmisje telewizyjne, Udzielanie dostępu do telewizji internetowej, Usługi w zakresie internetowych emisji radiowych, Zapewnianie dostępu do portalu internetowego obejmującego programy wideo
na życzenie, Zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali, 41 Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie przemówień politycznych,
Pisanie scenariuszy filmowych, Pisanie scenariuszy do celów innych niż
reklamowe, Pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], Publikacja
czasopism, Publikacja broszur, Publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja
i redagowanie książek, Publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, Publikacja materiałów edukacyjnych,
Publikowanie arkuszy informacyjnych, Publikowanie czasopism elektronicznych, Publikowanie dokumentów, Publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, Publikowanie drogą elektroniczną,
Publikowanie fotografii, Publikowanie książek, czasopism, Publikowanie
materiałów drukowanych, Publikowanie multimediów, Publikowanie
plakatów, Publikowanie recenzji, Publikowanie tekstów, Redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), Redagowanie tekstów pisanych,
Redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, Udostępnianie
publikacji on-line, Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udzielanie
informacji związanych z publikowaniem, Usługi dziennikarskie, Usługi
pisania blogów, Usługi pisania tekstów, Usługi reporterskie, Wydawanie
audiobooków, Wydawanie gazet, Wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, Wydawanie czasopism.

(111) 354346
(220) 2022 01 31
(210) 539239
(151) 2022 06 20
(441) 2022 02 28
(732) DN STORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Polanowo (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) natural taste for animals
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(540)

(531) 05.03.13, 05.03.15, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 31 Karmy i pasze dla zwierząt.
(111) 354347
(220) 2022 02 01
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732)	LIPSKI MARCIN, Kończyce Wielkie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Vinotel
(510), (511) 43 Usługi hotelowe.

(210) 539285

(111) 354348
(220) 2022 02 01
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) KLEKOT KONRAD, Ropczyce (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) na mnie DZIAŁA
(540)

(210) 539298

(591) złoty, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.07.21, 03.07.24
(510), (511) 25 Odzież, 41 Usługi edukacyjne, Szkolenia edukacyjne.
(111) 354349
(220) 2022 02 02
(210) 539362
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 28
(732) KLUB SPORTOWY CRASNOVIA W KRASNEM, Krasne (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CRASNOVIA
(540)

(591) zielony, czerwony, niebieski, biały, czarny
(531) 21.03.01, 03.07.16, 03.07.24, 27.05.01, 01.01.03, 26.01.04,
26.01.13, 29.01.15
(510), (511) 41 Usługi klubów sportowych.
(111) 354350
(220) 2022 02 02
(210) 539363
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 28
(732) MEJER ARKADIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,
Wieżyca (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PULPEX
(510), (511) 19 Beton, Zaprawy budowlane.
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(111) 354351
(220) 2022 02 02
(210) 539373
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 28
(732) FURNER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Mazowianka
(510), (511) 6 Sprężyny drzwiowe (nieelektryczne), Sprężyny [drobnica metalowa], Sprężyny do drzwi [nieelektryczne], Sprężyny wykonane głównie z metalu, Sprężyny z metalu, Metalowe koła pasowe,
sprężyny i zawory [z wyjątkiem elementów maszyn], Drobne wyroby
metalowe, Metalowe drobne wyroby, Drobnica metalowa do drzwi,
7 Sprężyny [części maszyn], Sprężyny amortyzujące do maszyn, Laminowane sprężyny płytkowe stanowiące części maszyn, Sprężyny
amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia maszyn, Sprężyny będące częściami elementów antywibracyjnych do maszyn, 12
Sprężyny do systemów zawieszenia do pojazdów, Sprężyny amortyzacyjne będące częściami zawieszeń pojazdów, Sprężyny śrubowe
do zawieszeń pojazdów, Sprężyny do układów zawieszenia pojazdów, Sprężyny śrubowe [części zawieszenia pojazdów lądowych],
Resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, Sprężyny amortyzujące
do pojazdów.
(111) 354352
(220) 2022 02 03
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAGNO-Z
(540)

(210) 539429

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.13
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Magnetyczne
klocki będące zabawkami.
(111) 354353
(220) 2022 02 03
(210) 539430
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MAGNO-Z
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Magnetyczne
klocki będące zabawkami.
(111) 354354
(220) 2022 02 03
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732)	EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) KLIK TRIX
(540)

(210) 539434

(591) czarny, biały, niebieski, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry, zabawki i akcesoria do zabawy, Zabawki antystresowe typu fidget, Zabawki typu fidget spinner.

(111) 354355
(220) 2022 02 08
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) PUZIO PIOTR, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SERWIS UNIVERS
(540)

(210) 539578

(591) ciemnoniebieski, biały
(531) 02.01.15, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.12, 14.07.09
(510), (511) 37 Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie,
konserwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja), Naprawa urządzeń do klimatyzacji, Udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją urządzeń do klimatyzacji, Konserwacja i naprawy instalacji grzewczej, Instalacja, naprawa
i konserwacja sprzętu grzewczego, Usługi doradcze w zakresie instalacji pomp, Naprawa i konserwacja pomp.
(111) 354356
(220) 2022 02 03
(210) 539421
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 21
(732) OBRZUT EMIL, Oława (PL)
(540) (znak słowny)
(540) FX
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi
sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych.
(111) 354357
(220) 2022 01 26
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 21
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GEOGRAFIA bez tajemnic
(540)

(210) 539112

(591) grafitowy
(531) 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 9 Programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio,
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, Płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, Urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, Programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputero-
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we urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania,
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury,
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki,
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze,
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury,
papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki
do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę,
nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru
lub z kartonu, wykresy, plany, kalki papierowe, 28 Gry, Układanki
[puzzle], Ciastolina, Zabawki, Zabawki edukacyjne, Puzzle [zabawki],
Zestawy do zabawy, Klocki do zabawy, Plastelina do zabawy, Artykuły do zabawy dla dzieci, Artykuły sportowe, Artykuły gimnastyczne,
Dekoracje i ozdoby choinkowe, 35 Usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także zewnętrznej, on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych,
samodzielnie i w koprodukcji, Dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, Tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, Obróbki tekstu, Publikowania i rozpowszechniania tekstów
promocyjnych i reklamowych, w tym na reklamach zewnętrznych,
w sieci on-line, Projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
materiałów reklamowych do reklamy zewnętrznej, reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, Badania rynku i opinii publicznej,
Marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń, Prowadzenia
kampanii reklamowych, Organizowania wystaw i targów dla celów
reklamowych i promocyjnych, Sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, Organizowania subskrypcji w zakresie publikacji online dla osób trzecich, Prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, Transkrypcji informacji, Pozyskiwania
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, Zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem
mediów elektronicznych takich towarów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe nagrane, aplikacje
komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne
materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne do pobierania, pliki
graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające
treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki
audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane
gry wideo jako oprogramowanie zawarte na kartridżach, urządzenia
i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy
kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy
do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia
dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne
oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe,
pamięci zewnętrzne USB, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem
mediów elektronicznych takich towarów jak: interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych,
części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów,
wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
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tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, Usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów jak: materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania, przybory kreślarskie,
materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały
introligatorskie, okładki na książki, zakładki, zestawy do drukowania
będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki,
obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby
dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki
do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania,
kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu,
wykresy, plany, kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 Przesyłanie
danych, aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, Przekazywanie on-line kartek z życzeniami, Przydzielanie dostępu
do komputerowych baz danych, Udostępnianie komputerowych
baz danych, Obsługa telekonferencji, Udostępniania forów internetowych, Udostępnianie internetowych chatroomów, Usługi poczty
elektronicznej, Usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, Zapewnianie
dostępu do portalu internetowego, 41 Usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych
i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone
m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci on-line, publikacji
elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, Udostępnianie publikacji elektronicznych,
udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania,
Usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń
i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne, Udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, Udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, Udostępnianie materiałów
egzaminacyjnych i testów, Udostępnianie informacji o nauczaniu
on-line, Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, Organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, Organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, Usługi w zakresie produkcji programów radiowych, telewizyjnych, filmów
oraz przedstawień, Usługi w zakresie rozrywki telewizyjnej i radiowej, Usługi w zakresie organizowania konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, Wypożyczanie książek także e-booków, Wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz
zapisanych na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie mediów
audiowizualnych za pośrednictwem sieci łączności, Usługi w zakresie
sprawdzianów edukacyjnych, Usługi klubowe w zakresie rozrywki
lub edukacji, Informacja o edukacji i szkoleniach, 42 Programowanie
komputerowe, Uaktualnianie oprogramowania komputerowego,
Tworzenie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, Tworzenie grafiki użytkowej, Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego, Tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych na rzecz osób trzecich, Hosting, Dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, Umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 Usługi prawne
w zakresie licencjonowania programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 354358
(220) 2022 01 27
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 21
(732) PASZKOWSKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Apetyt na Fit

(210) 539116
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(540)

(111) 354360
(220) 2022 01 11
(210) 538567
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) KASPRZAK DANIEL, Ostrów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PUMPINGLAND
(540)

(591) czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Dyskoteki, Prowadzenie dyskotek, Usługi klubów [dyskotek].
(591) różowy, niebieski, biały
(531) 05.07.08, 05.07.21, 05.07.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 Usługi dietetyków.
(111) 354359
(220) 2022 01 08
(210) 538476
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) BoTGlobal OÜ, Tallin (EE)
(540) (znak słowny)
(540)	GO2NFT by SkeyNetwork
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe, Aplikacje mobilne,
Sprzęt komputerowy i elektroniczny, Urządzenia mobilne, Smartfony, Komputery przenośne, Tablety, Bezpieczne terminale do transakcji elektronicznych, Oprogramowanie komputerowe i mobilne
do użytku jako portfele na kryptowaluty, tokeny wartościowe, tokeny użytkowe, Oprogramowanie komputerowe do zarządzania
transakcjami przy użyciu technologii blockchain, Portfele sprzętowe na kryptowaluty, tokeny wartościowe i tokeny użytkowe, Oprogramowanie do zarządzania i walidacji transakcji za pomocą inteligentnych kontraktów (smart contracts) opartych na technologii
blockchain, Oprogramowanie komputerowe i mobilne, składniki
informatyczne do technologii blockchain, Tokeny wartościowe i tokeny użytkowe w ekosystemie blockchain, Tokeny bezpieczeństwa,
Oprogramowanie komputerowe i mobilne, składniki informatyczne
do przyznawania dostępu do obiektów i urządzeń, systemów komputerowych i zasobów informatycznych, 36 Elektroniczne przetwarzanie płatności, Elektroniczne transakcje pieniężne, Inwestowanie
za pośrednictwem mediów elektronicznych, Przelew funduszy
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, Transfery elektroniczne wirtualnych walut, Usługi portfela elektronicznego
(usługi w zakresie płatności), Usługi w zakresie elektronicznego obrotu finansowego, Timesharing nieruchomości, Transakcje finansowe
za pośrednictwem technologii blockchain, Działalność finansowa,
Usługi dotyczące kart kredytowych, elektronicznych kart płatniczych, Finansowe i inwestycyjne usługi informacyjne, świadczone
za pomocą środków elektronicznych, Usługi wynajmu nieruchomości i powierzchni biurowej, Usługi transakcji w zakresie kryptowalut
i tokenów blockchain, Konsultacje finansowe w zakresie kryptowalut
i tokenów wartościowych, Usługi weryfikacji płatności w technologii
blockchain, Usługi finansowe w technologii blockchain, 42 Usługi
badawczo-rozwojowe, Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Platforma jako usługa [PaaS], Usługi hostingu internetowego, Testowanie
systemów elektronicznego przetwarzania danych, Testowanie produktów, Kontrola jakości, Doradztwo technologiczne, Testowanie,
analiza i ocena usług osób trzecich do celów certyfikacji, Udostępnianie oprogramowania on-line do wykorzystania jako portfel kryptowalut i tokenów, Doradztwo technologiczne w zakresie technologii
blockchain, Świadczenie usług uwierzytelniania użytkowników przy
użyciu oprogramowania opartego na technologii blockchain na potrzeby transakcji inteligentnych kontaktów (smart contacts), Dostarczanie oprogramowania on-line do generowania kluczy kryptograficznych do otrzymywania i przekazywania kryptowaluty, tokenów
wartościowych i tokenów użytkowych, Uwierzytelnianie danych
za pomocą łańcucha bloków, Certyfikacja danych przez blockchain,
Blockchain jako usługa [BaaS], Świadczenie usług oprogramowania
w celu przyznawania dostępu do obiektów i urządzeń, systemów
komputerowych i zasobów informatycznych.

(111) 354361
(220) 2022 01 12
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) Danaco Investment EstCo OÜ, Tallin (EE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) danacogroup
(540)

(210) 538617

(591) ciemnoniebieski, niebieski, żółty
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą, Doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów, Doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, Doradztwo
biznesowe, Doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju,
Doradztwo biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, Doradztwo
biznesowe w zakresie dostarczania systemów zarządzania jakością,
Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu o umowę
franczyzy, Doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, Doradztwo i konsultacje biznesowe w zakresie franchisingu,
Doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
Doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, Doradztwo
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, Doradztwo
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące zakładania restauracji, Doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, Doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organizacji
lub zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, Doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstw i zarządzania przedsiębiorstwami, Doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie planowania działalności gospodarczej,
Doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i organizacji przedsiębiorstw, Doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza],
Doradztwo związane z przetwarzaniem danych, Doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, Doradztwo związane z zarządzaniem,
Konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, Konsultacje specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
zakładania przedsiębiorstw, Konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, Konsultacje w zakresie badań biznesowych, Konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, Konsultacje w zakresie działal-
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ności gospodarczej dla osób indywidualnych, Konsultacje w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania
personelem, Konsultacje w zakresie planowania działalności gospodarczej, Konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży,
Konsultacje w zakresie zarządzania firmą w dziedzinie rozwoju kadry
kierowniczej i przywódców, Pomoc i doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, Pomoc i porady dotyczące organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, Pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie organizacji działalności gospodarczej, Pomoc, usługi
doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, Pomoc,
usługi doradcze i konsultacyjne w związku z planowaniem biznesowym, Porady i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami,
Usługi doradcze i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, Usługi doradcze w zakresie organizacji przedsiębiorstw
i zarządzania przedsiębiorstwami, Usługi doradcze w zakresie strategii
w działalności gospodarczej, Usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, Usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu, Usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, Usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej dotyczące likwidacji
przedsiębiorstw, Usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu, Usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania transakcji handlowych, Usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, Usługi
konsultacji biznesowych dotyczące planowania i wychodzenia z kryzysu, Usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej,
Usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
zarządzania kampaniami pozyskiwania funduszy, Usługi konsultacyjne w zakresie planowania biznesowego oraz ciągłości działania, Usługi
w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, Doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie
prowadzenia firmy, Opracowywanie strategii przedsiębiorstw, Usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej i usługi zarządzania
działalnością gospodarczą, Pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, Pośredniczenie w umowach dotyczących
sprzedaży i zakupu towarów, 36 Crowdfunding, Organizowanie działań
mających na celu zbieranie funduszy na cele biznesowe, Usługi finansowania w celu sponsorowania firm, Usługi w zakresie dotacji finansowych, Zbieranie funduszy, Analizy inwestycji finansowych i badania
w zakresie papierów wartościowych, Doradztwo finansowe, Doradztwo finansowe w zakresie podatków, Planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie nieruchomości, Planowanie finansowe w zakresie
emerytur, Planowanie finansów w zakresie podatków, Usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, Udzielanie informacji
dotyczących wyceny nieruchomości, Udzielanie informacji, konsultacji
i porad w dziedzinie wyceny finansowej, Usługi wyceny nieruchomości
w celach fiskalnych, Wycena budynków, Wycena i oszacowanie wartości majątku, Wyceny finansowe nieruchomości posiadanych z tytułu
własności nieograniczonej, Informacja finansowa, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie finansów, Doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym], Finansowanie kapitałem własnym,
Finansowanie kapitału wysokiego ryzyka, Finansowanie projektów,
Inwestycje finansowe, Pozyskiwanie funduszy na wynalazki, Pozyskiwanie funduszy dla rozwoju nowych technologii.

(111) 354362
(220) 2022 01 12
(210) 538629
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) MACHATY DOROTA GIFTMASZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	GiftMasz
(510), (511) 35 Usługi w zakresie publikacji tekstów reklamowych,
Usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych
i promocyjnych w postaci próbek, ulotek, katalogów, gazetek, prospektów i broszur informacyjnych, Usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi wystaw, targów, pokazów, loterii, zawodów
i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, Usługi w zakresie dekoracji wystaw sklepowych, Usługi w zakresie badań rynkowych i badań opinii publicznej, Dekoracja wystaw i witryn sklepowych, Dystrybucja materiałów reklamowych, Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży dla osób trzecich, Pośrednictwo w zawieraniu
transakcji handlowych, Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą,
Usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, Usługi w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej i handlowej, Usługi doradcze
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i informacyjne w zakresie działalności gospodarczej i handlowej,
Sprzedaż detaliczna lub hurtowa za pośrednictwem radia, telewizji
oraz sieci Internet kosmetyków, kalendarzy, artykułów gospodarstwa domowego, elektroniki, wyrobów jubilerskich i zegarmistrzowskich, artykułów papierniczych, wyrobów skórzanych, bielizny,
odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, nadruków i nalepek na towary, w tym na odzież, obuwie, kubki,
breloki, torby, flagi i maszty, leżaki, krzesła, ręczniki, stroje sportowe,
podkładki pod myszy komputerowe, 40 Drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, Usługi nadruku wzorów na tkaninach, Usługi
nadrukowywania, na zamówienie, ozdobnych wzorów na odzież,
Usługi nadrukowywania, na zamówienie, napisów na odzież, Usługi
szycia odzieży, Usługi szycia (na zamówienie), Usługi nadrukowywania, na zamówienie, na towary, w tym na odzież, obuwie, kubki,
breloki, torby, flagi i maszty, leżaki, krzesła, ręczniki, stroje sportowe,
podkładki pod myszy komputerowe, Usługi szycia.

(111) 354363
(220) 2022 01 13
(210) 538661
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732)	NADWIŚLAŃSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA, Toruń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Festiwal Wisły
(540)

(591) jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zielony, czarny
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 Organizowanie festiwali.
(111) 354364
(220) 2022 03 07
(210) 540705
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) KADŁUCZKA MONIKA TARAWAY, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) MANJI
(510), (511) 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Garnitury,
Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, 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 wieczorowa, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież
dla chłopców, Odzież męska, damska i dziecięca, Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry,
Golfy, Kąpielówki, 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, Rajstopy, Rękawiczki [odzież], Skarpetki,
Spodenki, Spódnice, Spodnie, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie:, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki:, Szorty [odzież], T-shirty
z krótkim rękawem, Podkoszulki bez rękawów, Podkoszulki z długimi
rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki
damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35 Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów handlowych, Organizowanie pokazów handlowych,
Pokazy mody w celach handlowych, Usługi reklamowe w zakresie
odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, Usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, Usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek,
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez Internet towarów takich jak: kółka na klucze i breloczki oraz
zawieszki do nich, naklejki, plakaty reklamowe, breloczki do kluczy.
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(111) 354365
(220) 2022 03 07
(210) 540706
(151) 2022 07 12
(441) 2022 03 28
(732) KADŁUCZKA MONIKA TARAWAY, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MANJI
(540)

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 18.01.09
(510), (511) 25 Bielizna, Obuwie, Czapki [nakrycia głowy], Garnitury,
Kombinezony, Koszule, Koszulki z krótkim rękawem, 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 wieczorowa, Odzież niemowlęca, Odzież sportowa, Odzież dziewczęca, Odzież dla chłopców,
Odzież męska, damska i dziecięca, Bezrękawniki, Bluzki, Bluzki z krótkimi rękawami, Chusty, szale na głowę, Dżinsy, Getry, Golfy, Kąpielówki,
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, Rajstopy,
Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Spodenki, Spódnice, Spodnie, Stroje jednoczęściowe, Sukienki damskie, Swetry, Szale, Szaliki, Szelki, Szlafroki,
Szorty [odzież], T-shirty z krótkim rękawem, Podkoszulki bez rękawów,
Podkoszulki z długimi rękawami, Bielizna nocna, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bokserki damskie [bielizna], Bielizna dla mężczyzn, 35
Pokazy towarów, Prowadzenie pokazów handlowych, Organizowanie
pokazów handlowych, Pokazy mody w celach handlowych, Usługi
reklamowe w zakresie odzieży, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, Usługi
w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej akcesoriów odzieżowych,
Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów
odzieżowych, Usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów mody,
Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek,
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtów ej w tym sprzedaży wysyłkowej
i przez internet towarów takich jak: kółka na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, naklejki, plakaty reklamowe, breloczki do kluczy.
(111) 354366
(220) 2022 03 15
(210) 540924
(151) 2022 08 02
(441) 2022 04 04
(732) FUTURE SELECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) FUTURE SELECTION
(540)

(591) biały, złoty, granatowy
(531) 26.05.01, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie

programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, Administrowanie programów lojalnościowych
obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Agencje eksportowe i importowe, Agencje reklamowe,
Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo
biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie promocji
sprzedaży, Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie
informacji handlowych, Dostarczanie informacji i świadczenie usług
doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, Dystrybucja reklam
i ogłoszeń handlowych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie
stron internetowych, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy,
Marketing referencyjny, Marketing towarów i usług na rzecz innych,
Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja
materiałów reklamowych i reklam, Profilowanie konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promowanie towarów i usług
osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne,
Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie
informacji handlowych, Udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Usługi marketingowe, Usługi
pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi
public relations, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży, Usługi prowadzenia sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej: akcesoria do zegarków, biżuteria, biżuteria damska, biżuteria
i wyroby jubilerskie, zegarki damskie, zegary i zegarki, herbaty, kawa.

(111) 354367
(220) 2022 03 15
(210) 540928
(151) 2022 08 02
(441) 2022 04 04
(732) FUTURE SELECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TIME SELECTION
(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla
osób trzecich, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa,
Agencje eksportowe i importowe, Agencje reklamowe, Analiza rynku,
Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo
w zakresie public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie
reklamy, marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych,
Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, Kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Marketing
bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing referencyjny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług
w internecie, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży
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detalicznej, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Profilowanie
konsumentów do celów komercyjnych lub marketingowych, Promowanie towarów i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Reklama
i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, Udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich, Usługi marketingowe, Usługi
pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw handlowych, Usługi
public relations, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy cyfrowej, Usługi w zakresie
reklamy i promocji sprzedaży, Usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
inteligentnych zegarków, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi prowadzenia sklepu detalicznego, usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego oraz prowadzenie
sprzedaży wysyłkowej obejmującej: akcesoria do zegarków, biżuteria,
biżuteria damska, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria przekazująca
dane, bransoletki [biżuteria], bransolety do zegarków, bransolety i zegarki połączone, breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], cyferblaty
do zegarków, części do zegarków, dewizki do zegarków, etui na zegarki,
etui z metali szlachetnych na zegarki, futerały na zegarki [na miarę], klamerki do zegarków, koperty do zegarków, koronki do zegarków, mechanizmy do zegarków, mechanizmy do zegarków sterowane elektronicznie, mechanizmy do zegarków sterowane elektrycznie, mechanizmy
do zegarów i zegarków, metalowe paski do zegarków, nylonowe paski
do zegarków, obudowy do zegarków, oscylatory do zegarków, ozdobne
etui na zegarki, paski do zegarków, paski do zegarków do przekazywania danych smartfonom, paski do zegarków na rękę, paski do zegarków
przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, paski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku, paski z tworzyw sztucznych
do zegarków, pokrętła do zegarków, pudełka do eksponowania zegarków, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, pudełka do eksponowania artykułów zegarmistrzowskich, pudełka na zegarki, rotomaty,
rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, skrzynki na zegarki,
skórzane paski do zegarków, sprzączki do pasków do zegarków, tarcze
do zegarków, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, wisiorki do łańcuszków do zegarków, woreczki na zegarki,
wpinki do klapy [biżuteria], wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], wskazówki zegarów i zegarków, wyroby jubilerskie [biżuteria],
zawieszki [biżuteria], zegarki, zegarki damskie, zegarki do nurkowania,
zegarki elektroniczne, zegarki inteligentne, zegarki mechaniczne nakręcane ręcznie, zegarki na rękę, zegarki na rękę z urządzeniami GPS,
zegarki sportowe, zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi powlekane, zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, zegarki z insygniami, zegarki zasilane energią słoneczną, zegary i zegarki, łańcuszki
[biżuteria], łańcuszki do zegarków.

(111) 354368
(220) 2022 03 15
(210) 540929
(151) 2022 08 02
(441) 2022 04 04
(732) FUTURE SELECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TIME SELECTION
(540)

(591) złoty, biały, granatowy
(531) 26.05.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 Administrowanie działalnością gospodarczą, Administrowanie programami lojalności konsumenta, Administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, Administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, Administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, Agencje eksportowe i importowe, Agencje
reklamowe, Analiza rynku, Biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, Doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego, Doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
Doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, Doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, Doradztwo w zakresie public relations, Doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, Dostarczanie informacji handlowych, Dostarczanie informacji i świadczenie usług doradczych w zakresie handlu
elektronicznego, Dostarczanie informacji konsumentom na temat
towarów i usług, Dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, Elektroniczne przetwarzanie danych, Handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, Kompilacja
ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, Marketing bezpośredni, Marketing internetowy, Marketing
referencyjny, Marketing towarów i usług na rzecz innych, Organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem internetu, Organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, Prezentacja firm oraz ich towarów i usług w internecie, Prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Produkcja materiałów reklamowych i reklam, Profilowanie konsumentów
do celów komercyjnych lub marketingowych, Promowanie towarów
i usług osób trzecich, Promowanie towarów i usług osób trzecich
za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, Przygotowywanie kampanii reklamowych, Publikacja reklam, Reklama, Reklama i usługi reklamowe, Reklama online poprzez komputerowe sieci
komunikacyjne, Udostępnianie i wynajem powierzchni reklamowej,
Udostępnianie informacji handlowych, Udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
Udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, Usługi marketingowe, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi przedstawicielstw
handlowych, Usługi public relations, Usługi reklamowe, Usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, Usługi w zakresie reklamy
cyfrowej, Usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, Usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące inteligentnych zegarków, Usługi
sprzedaży hurtowej w związku z biżuterią, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, Usługi prowadzenia sklepu detalicznego,
usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej
obejmującej: akcesoria do zegarków, biżuteria, biżuteria damska, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria przekazująca dane, bransoletki
[biżuteria], bransolety do zegarków, bransolety i zegarki połączone,
breloczki do kluczy jako biżuteria [ozdoby], cyferblaty do zegarków,
części do zegarków, dewizki do zegarków, etui na zegarki, etui z metali szlachetnych na zegarki, futerały na zegarki [na miarę], klamerki
do zegarków, koperty do zegarków, koronki do zegarków, mechanizmy do zegarków, mechanizmy do zegarków sterowane elektronicznie, mechanizmy do zegarków sterowane elektrycznie, mechanizmy
do zegarów i zegarków, metalowe paski do zegarków, nylonowe
paski do zegarków, obudowy do zegarków, oscylatory do zegarków,
ozdobne etui na zegarki, paski do zegarków, paski do zegarków
do przekazywania danych smartfonom, paski do zegarków na rękę,
paski do zegarków przekazujące dane do innych urządzeń elektronicznych, paski do zegarków wykonane z metalu, skóry lub plastiku,
paski z tworzyw sztucznych do zegarków, pokrętła do zegarków,
pudełka do eksponowania zegarków, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, pudełka do eksponowania artykułów zegarmistrzowskich, pudełka na zegarki, rotomaty, rozciągliwe bransoletki metalowe do zegarków, skrzynki na zegarki, skórzane paski do zegarków,
sprzączki do pasków do zegarków, tarcze do zegarków, urządzenia
komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na rękę, wisiorki
do łańcuszków do zegarków, woreczki na zegarki, wpinki do klapy
[biżuteria], wpinki do klapy z metali szlachetnych [biżuteria], wskazówki zegarów i zegarków, wyroby jubilerskie [biżuteria], zawieszki
[biżuteria], zegarki, zegarki damskie, zegarki do nurkowania, zegarki
elektroniczne, zegarki inteligentne, zegarki mechaniczne nakręcane
ręcznie, zegarki na rękę, zegarki na rękę z urządzeniami GPS, zegarki
sportowe, zegarki wykonane z metali szlachetnych lub nimi powle-
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kane, zegarki z funkcją komunikacji bezprzewodowej, zegarki z insygniami, zegarki zasilane energią słoneczną, zegary i zegarki, łańcuszki [biżuteria], łańcuszki do zegarków.

(111) 354369
(220) 2022 03 14
(210) 540916
(151) 2022 07 26
(441) 2022 04 11
(732)	GET FEEDBACK RACINO SADOWSKI SKOWRONEK
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) W Webankieta
(540)

(591) ciemnozielony, biały, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.05, 26.04.04, 26.04.18, 24.17.20
(510), (511) 35 Zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, Usługi w zakresie statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, Skomputeryzowane
usługi w zakresie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
Skomputeryzowane usługi przetwarzania informacji z zakresu działalności gospodarczej, Skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie ocen możliwości biznesowych, Skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej, Przetwarzanie wyników
badań dotyczących działalności gospodarczej, Przeprowadzanie
ankiet badawczych online z zakresu zarządzania firmą, Prowadzenie
badań w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, Pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, Opracowywanie
statystyk biznesowych i informacji handlowych, Badania w zakresie
wydajności działalności gospodarczej, Badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, Badania statystyczne przedsiębiorstw, Badania dla celów działalności gospodarczej, Analizy
i raporty statystyczne, Analizy funkcjonowania firm, Analiza trendów
biznesowych, Analiza danych biznesowych, Projektowanie badań
opinii publicznej, Udostępnianie raportów marketingowych, Sporządzanie raportów ekonomicznych, Sporządzanie raportów do celów
marketingowych, Sporządzanie ankiet biznesowych, Raporty i badania rynkowe, Przeprowadzanie testów w celu określania umiejętności
potrzebnych w pracy, Opracowywanie ankiet marketingowych, Badania i ankiety w zakresie działalności gospodarczej, Analiza statystyk dotyczących działalności gospodarczej, Analiza rynku, Analiza
danych statystycznych z badań rynku, Analiza danych i statystyk dotyczących badań rynkowych, Subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, Sporządzanie raportów handlowych, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
Przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, Badania
rynku i badania marketingowe, Rynkowe badania opinii publicznej,
Badania opinii publicznej, Badania biznesowe, Badania konsumenckie, Badania rynku i analizy biznesowe, Badania rynkowe i analiza
badań rynkowych, Skomputeryzowane badania rynkowe, Badania
działalności gospodarczej i badania rynkowe, Badania w dziedzinie
strategii marketingowych, Usługi w zakresie przeprowadzania badań rynkowych dotyczących lojalności klientów, Zestawienia statystyczne, Opracowywanie statystyk biznesowych, Analizy statystyk
handlowych, Statystyczne badania rynkowe, Statystyczne badania
biznesowe, Kompilacja informacji statystycznych, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS], Badania nad oprogramowaniem komputerowym, Badania projektowe związane z oprogramowaniem, Instalacja
oprogramowania komputerowego, Projektowanie oprogramowania
komputerowego, Wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Rozwiązywanie
problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], Utrzymywanie baz danych, Programowanie oprogramowania do zarządzania bazami danych, Opracowywanie programów
do danych, Programowanie komputerowe do przetwarzania danych,
Tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych,
Tworzenie, uaktualnianie i adaptacja programów komputerowych,
Opracowywanie i tworzenie komputerowych programów przetwarzania danych, Badania związane z opracowywaniem programów
i oprogramowania komputerowego, Udostępnianie programów
komputerowych ze sztuczną inteligencją w sieciach danych, Usługi
doradcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowa-

niem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, Programowanie oprogramowania do celów badań rynkowych.

(111) 354370
(220) 2021 07 09
(210) 531343
(151) 2022 02 16
(441) 2021 10 25
(732) KANIA MACIEJ, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) pm PROTECH MOTORS INDUSTRIAL SERVICES
(540)

(591) pomarańczowy, czarny, szary, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 Maszyny dźwigowe, Maszyny ścierne, Maszyny wirujące, Transportery [Maszyny], Maszyny paletujące, Maszyny budowlane, Maszyny odlewnicze, Maszyny do siekania, Maszyny do formowania, Maszyny do młotkowania, Dźwigniki śrubowe [Maszyny],
Wykończarki [Maszyny drogowe], Maszyny do przetwórstwa metali,
Maszyny do budowy torów kolejowych, Łożyska [części maszyn],
Formy [części maszyn], Podnośniki [Dźwigi], Łańcuchy do podnośników [części maszyn], Podnośniki pneumatyczne, Dźwigi [urządzenia
do podnoszenia i wyciągania], Maszyny do tłoczenia, Prasy [maszyny
do celów przemysłowych], 16 Maszyny biurowe.
(111) 354371
(220) 2021 07 15
(210) 531578
(151) 2022 07 07
(441) 2022 01 31
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB
IMPORT-EKSPORT, Łyse (PL)
(540) (znak słowny)
(540) JBB BAŁDYGA SŁOWIAŃSKA
(510), (511) 5 Dietetyczna żywność do celów leczniczych, Dodatki
odżywcze do celów leczniczych, Tłuszcze zwierzęce do celów leczniczych lub farmaceutycznych, pokarm dla niemowląt, 29 Bekon,
Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki,
Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski w cieście, Kiełbasy, Konserwy
mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa, Raki nieżywe, Smalec, Szynka, Tłuszcze
jadalne, Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina, Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny
jadalny, 35 Badania opinii publicznej, Badanie rynku, Doradztwo
specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, Ekspertyzy
w działalności gospodarczej, Sondaże, Organizowanie wystaw lub
targów w celach handlowych lub reklamowych, Pokazy towarów,
Promocja sprzedaży stosowana dla osób trzecich, Zaopatrzenie osób
trzecich stosowane jako zakupy i sprzedaż produktów dla innych
przedsiębiorstw, Usługi umożliwiające odbiorcom dogodny wybór
i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet z: dietetyczną
żywnością do celów leczniczych, dodatkami odżywczymi do celów
leczniczych lub farmaceutycznych, pokarmem dla niemowląt, towarami branży mięsnej: bekon, Chrupki na bazie mięsa, Drób, Dziczyzna, Ekstrakty mięsne, Flaki, Galarety mięsne, Kaszanka, Kiełbaski
w cieście, Kiełbasy, Konserwy mięsne, Krokiety spożywcze, Krwawa
kiszka, Mięso, Mięso konserwowane, Mięso solone, Pasty zawierające
tłuszcz do kanapek, Produkty gotowe na bazie mięsa zawarte w tej
klasie, Raki nieżywe, Smalec, Sosy mięsne, Szynka, Tłuszcze jadalne,
Wątroba, Wędliny, Produkty gotowe na bazie wędlin, Wieprzowina,
Wyroby gotowe na bazie drobiu, Zwierzęcy szpik kostny jadalny,
Przetwory z mięsa włączając wyroby z drobiu i królików, Konserwy
mięsne, Podroby mięsne i z krwi, Produkty mięsopodobne, Produkty gotowe na bazie mięsa lub wędlin, Produkty z branż: spożywczej,
odzieżowej, obuwniczej.
(111) 354372
(220) 2021 07 19
(210) 531744
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) SUROWIEC MAGDALENA ALPHA STAR EXPORT-IMPORT,
Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
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(540) PINKY BLENDERS
(510), (511) 5 Papierosy beztytoniowe do celów medycznych, 34
Papierosy elektroniczne, Papierosy beztytoniowe nie do celów medycznych, Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich, Elektroniczne fajki wodne, Urządzenia
elektroniczne do inhalacji nikotynowej, Urządzenia elektroniczne
do aerozoli do inhalacji zawierających nikotynę, Wkłady zawierające
chemiczne substancje aromatyczne w płynie do papierosów elektronicznych, Kartridże do papierosów elektronicznych, Atomizery
do papierosów elektronicznych, Kartomizery do papierosów elektronicznych, Bibułki papierosowe, Bloczki bibułki papierosowej, Ciekłe
roztwory do użytku w e-papierosach, Cygara, Cygaretki, Cygarnice,
Cygarniczki, Fajki, Fajki wodne, Filtry do papierosów, Higroskopijny
papierek do fajek, Humidory, Papierosy, Papierosy elektroniczne,
Papierosy zawierające substytuty tytoniu, nie do celów leczniczych,
Środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Środki aromatyzujące do tytoniu,
inne niż olejki eteryczne, Waporyzatory dla palaczy do stosowania
doustnego, Zestawy do palenia papierosów elektronicznych, Naboje
do kartridżów do papierosów elektronicznych, Płyny do elektronicznych papierosów [e-płyn] zawierające aromaty w płynie stosowane
do napełniania wkładów do elektronicznych papierosów, Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy,
Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę
roślinną, Aromaty chemiczne w płynie stosowane do napełniania
wkładów do elektronicznych papierosów, Środki aromatyzujące
do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki eteryczne, Elektroniczne fajki do tytoniu, Cygara elektroniczne, Papierosy (Filtry do-), Filtry do tytoniu, Filtry do papierosów, Waporyzatory
dla palaczy, do stosowania doustnego, Środki czyszczące do papierosów elektronicznych, Przybory dla palaczy, Artykuły dla palaczy,
nie z metalu szlachetnego, 35 Usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, Dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu,
Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, Zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych,
przez sklepy online.
(111) 354373
(220) 2021 08 07
(210) 532474
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box go PPV
(540)

(591) żółty, granatowy
(531) 26.04.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne urządzenia elektroniczne,
oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, orga-
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nizowania i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych
i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramowanie do pobierania lub
odtwarzania treści multimedialnych, oprogramowanie do pobierania
lub odtwarzania treści audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach
komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania programów
telewizyjnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści
audiowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania
programów telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne,
terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale
poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy,
modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania
dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne
z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe,
dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne,
kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego,
projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne,
słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne
urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, akcesoria
do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia
mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia
mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki,
głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia
do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania
urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło
ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane
do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych,
ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze
ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 35
Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie
działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością
gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie
działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej,
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja
wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub
promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych,
wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże
opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne
przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, roz-
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powszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji
w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż:
telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej,
medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej,
zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej,
kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej,
energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej,
telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu
gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej,
fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej,
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu
biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz
kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów,
za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo
handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów
pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii
elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii,
w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną
i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania
w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem
ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo w zakresie
zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania
umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością
gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38
Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali
internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji
elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej,
usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem
sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji
kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi
wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu

do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność
poprzez sieci komputerowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio,
wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej,
nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi],
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyjne,
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi
teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji
elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych
polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych
usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw
edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze,
usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną,
publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie
gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, usługi sprzedaży
programów telewizyjnych, wynajem stacji radiowych, wynajem stacji
telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań,
usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania
zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach
i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych
programów telewizyjnych i radiowych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi
transmisji wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online
nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online
nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online
nie do pobrania, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań
muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści
audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja
filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line,
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.
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(111) 354374
(220) 2021 08 07
(210) 532473
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box PPV
(540)

(591) żółty, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia,
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, aplikacje
mobilne, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji
strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania
i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie dla telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych i podręcznych urządzeń elektronicznych,
oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedialnych,
oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach,
oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach
przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na komputerach,
oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe,
terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne,
terminale POS, terminale poczty elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny sprzęt biurowy,
wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne
urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery
telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów
telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory, projektory
cyfrowe, projektory multimedialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, akcesoria do urządzeń komunikacyjnych,
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akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria
do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui
na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki
samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło
ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów,
szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów
urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze
ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze
ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów
urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania
rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt
działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej,
handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi
promocyjne, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub
promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations,
produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem
czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne
zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych,
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich,
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej,
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub
zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności:
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo
w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania
energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo
w zakresie sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania
i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji
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energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania
w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę,
usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych
z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług
medycznych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług
opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących
świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług
ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa
w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie
i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej,
usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne
bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi
nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej,
oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi wideo na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo,
audio oraz multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych
sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci
komputerowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci
komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych,
nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji
za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji
kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych
za pomocą internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej,
usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych i portali,
zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem
usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie
i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń
służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie
prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych
polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienio-

nych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka,
organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych
oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji,
organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy
skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list,
wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków,
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie
i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radiowych,
usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji radiowych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia
telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji
obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych i radiowych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online nie do pobrania, udostępnianie
treści audiowizualnych online nie do pobrania, udostępnianie treści
multimedialnych online nie do pobrania, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi
studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści audiowizualnych, wypożyczanie treści
multimedialnych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych,
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 354375
(220) 2021 08 07
(210) 532472
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box PPV
(540)

(591) żółty, granatowy
(531) 26.04.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia,
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, aplikacje
mobilne, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audio-
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wizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści
audiowizualnych, oprogramowanie dla telefonów komórkowych,
tabletów, komputerów osobistych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie,
oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedialnych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania programów
telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo,
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty
elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe,
modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe,
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe,
dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe,
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych,
elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów
kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe,
przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze,
akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały
na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui
na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze,
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych,
szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane
do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw
sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace
biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie,
promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże
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opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych,
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich,
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej,
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług,
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii,
w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci,
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych,
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia,
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich,
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie
informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej,
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bez-
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przewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych,
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi wideo
na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych
sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez
sieci komputerowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu
do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej
i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych,
nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo
i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie
informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie
programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej,
nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi],
nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do treści, stron internetowych
i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyjne,
przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie,
usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów
lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie
infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio
wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi
edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie
konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie
konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie
wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów
telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji radiowych, wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja programów radiowych, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, usługa prowadzenia portali
internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych
i telewizyjnych, informacji o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów programowych programów telewizyjnych
i radiowych, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych
nie do pobrania za pośrednictwem usługi transmisji wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online nie do pobrania, udostępnianie
treści multimedialnych online nie do pobrania, produkcja nagrań
dźwiękowych, produkcja nagrań muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi postprodukcji filmów, nagrań wi-

deo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie treści audiowizualnych, wypożyczanie
treści multimedialnych, dystrybucja filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów
radiowych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych,
w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 354376
(220) 2014 12 23 K
(210) 494261
(151) 2022 06 17
(441) 2019 06 10
(732) P&W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH,
Salzburg (AT)
(540) (znak słowny)
(540) CettaOx
(510), (511) 1 substancje chemiczne do uzdatniania wody, w szczególności do oczyszczania wody pitnej, szarej wody oraz wody w basenach, produkty chemiczne do oksydacji organicznych zanieczyszczeń
w wodzie, do zapobiegania osadzaniu się śluzu i usuwania śluzu z systemów wodonośnych oraz do dezodoryzacji odpadów i ścieków.
(111) 354377
(220) 2021 08 11
(210) 532595
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) polsat box go
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, publikacje elektroniczne,
oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, oprogramowanie
do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne urządzenia elektroniczne,
oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania
treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści audiowizualnych, oprogramowanie dla
telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do korzystania
z usług wideo na żądanie, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedialnych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach
komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych
i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagrania
cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo, telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty elektronicznej,
terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe, modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe, elektroniczny
sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe,
elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe, dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe, urządzenia telewizyjne,
aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze
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sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych, elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina
domowego, wyświetlacze do zestawów kina domowego, projektory,
projektory cyfrowe, projektory multimedialne, akcesoria do urządzeń
komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały na urządzenia mobilne, futerały
na telefony, futerały na tablety, etui na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki,
ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze, uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne
do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych,
ochraniacze ekranów telefonów z tworzyw sztucznych, ochraniacze
ekranów tabletów z tworzyw sztucznych, folia polimerowa do ochrony
ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów
telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności
gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie, promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne, usługi
programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie
powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi,
komputerowe przetwarzanie danych, elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, doradztwo związane
z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, skomputeryzowane wyszukiwanie
informacji handlowych, usługi sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej,
filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej,
sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek,
sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej,
sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej,
edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej,
komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej,
rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej,
sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub
zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności:
z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa polegająca
na prezentacji ofert usług, sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych,
ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii
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i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie
sprzedaży energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie
wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elektrycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług
zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych, pośrednictwo
w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania
i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania
z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
osób i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich, usług
doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38
Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: rozpowszechniania wiadomości i aktualności,
zbieranie i przesyłanie informacji, działalność centrów telefonicznych
(call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne
bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej, usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych,
usługi łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania
bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja
satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi wideo na życzenie,
usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji
elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez sieci komputerowe, usługi
dostępu do internetu, usługi dostępu do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, bezprzewodowa
transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe,
przekaz satelitarny, nadawanie i transmisja programów radiowych,
nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki, nadawanie programów przez satelitę, nadawanie
programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem internetu, nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami elektronicznymi], nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści
audiowizualnych i multimedialnych za pomocą internetu lub innych
sieci komunikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do treści,
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie
dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych, agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, usługi poczty
elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów
lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie prowadzenia stacji radiowych polegające na zapewnianie
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infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie, kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne
świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka,
organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność
kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych,
publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy
skład drukarski, wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list,
wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków,
produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej, satelitarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, wynajem stacji radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych,
wynajem stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych,
produkcja programów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne,
studia nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów
programowych programów telewizyjnych i radiowych, udostępnianie
filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem
usługi transmisji wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych online nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online
nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online
nie do pobrania, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań
muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści
audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja
filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line, usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych
i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 354378
(220) 2021 07 13
(210) 531463
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 21
(732)	GUSTKIEWICZ ŁUKASZ PIWOWAROWNIA, Brzoskwinia (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PIWOWAROWNIA
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Napoje bezalkoholowe
o smaku piwa, Napoje na bazie piwa, Piwo, Piwa smakowe, Piwo bezalkoholowe, Piwa o małej zawartości alkoholu, Drinki na bazie piwa,
Shandy [napój składający się z piwa i lemoniady], Stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa].
(111) 354379
(220) 2021 07 12
(210) 531396
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 21
(732)	AGENCJA GWIAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) welpures
(540)

(531) 27.05.01

(510), (511) 7 Urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące,
Odkurzacze, Roboty sprzątające, Maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne].

(111) 354380
(220) 2021 08 09
(210) 532563
(151) 2022 06 07
(441) 2021 11 08
(732)	NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BORENAR
(510), (511) 5 Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Parafarmaceutyki do celów medycznych, Suplementy diety, Leki i materiały dentystyczne, Żywność dietetyczna dla celów medycznych,
Dietetyczne środki spożywcze, Substancje dietetyczne dla celów
medycznych i leczniczych, Mineralne dodatki do żywności dla celów medycznych lub leczniczych, Dietetyczne dodatki do żywności,
Probiotyki, Prebiotyki, Synbiotyki, Preparaty wspomagające leczenie
lub podnoszenie odporności organizmu, Chemiczne środki antykoncepcyjne, Mleko w proszku dla niemowląt, Preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, Witaminy i preparaty witaminowe, Preparaty witaminowe, Mineralne preparaty spożywcze do celów medycznych i leczniczych, Mineralne suplementy
diety, Mineralne wody do celów leczniczych lub medycznych, Mieszanki ziołowe do celów medycznych, Preparaty ziołowe do celów
medycznych i leczniczych, Zioła lecznicze lub medyczne, Napoje
lecznicze lub medyczne, Napary lecznicze lub medyczne, Herbaty
lecznicze lub medyczne, Preparaty biotechnologiczne dla celów
leczniczych lub medycznych, Preparaty biologiczne dla celów leczniczych lub medycznych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, Żywność dla niemowląt, Materiały opatrunkowe, Plastry, Kremy do celów medycznych lub leczniczych, Balsamy do celów medycznych lub leczniczych, Maści do celów medycznych lub leczniczych, Syropy do celów leczniczych lub medycznych, Krople do oczu
do celów leczniczych lub medycznych, Krople doustne do celów
leczniczych lub medycznych, Wyroby medyczne w postaci syropów,
kropli, tabletek, saszetek w proszku, Środki sanitarne do celów leczniczych lub medycznych, Preparaty i artykuły higieniczne, Środki
odkażające, Leki dla ludzi, Preparaty wspomagające leczenie, Preparaty weterynaryjne, Leki weterynaryjne, Odżywki dla dorosłych i dla
dzieci, Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, Materiały
do kąpieli i okładów leczniczych, Szczepionki, Surowice, Kultury mikroorganizmów do celów medycznych, Materiały pochodzenia naturalnego do celów farmaceutycznych i leczniczych, Preparaty medyczne do odchudzania, Trucizny, Środki do niszczenia szkodników,
Materiały i środki do celów medycznych i higieny osobistej, Materiały
do kąpieli i okładów leczniczych, Preparaty do mycia zwierząt, Kosmetyki do celów medycznych, Preparaty medyczne do pielęgnacji
jamy ustnej i zębów, Kleje do protez zębowych, Środki do przyczepiania i środki amortyzujące nacisk dla protez zębów, Kremy adhezyjne do mocowania protez zębowych, Wyroby medyczne dentystyczne, Antybakteryjne płyny do rąk, Chusteczki do celów medycznych,
Chusteczki odkażające, Chusteczki antybakteryjne, Preparaty do dezynfekcji rąk, Środki dezynfekcyjne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, Podpaski, Tampony, Wkładki higieniczne, Pieluchy dla niemowląt i dorosłych, Lecznicze szampony,
Mydła antybakteryjne i dezynfekujące, Mydła lecznicze, Lecznicze
preparaty toaletowe, Detergenty bakteriobójcze, Fungicydy, Herbicydy, Biocydy, Środki owadobójcze, Środki odstraszające owady,
komary, insekty, Preparaty diagnostyczne, Lecznicze balsamy, Maści
do celów farmaceutycznych, Mieszaniny farmaceutyczne, Preparaty
farmaceutyczne, Środki wirusobójcze, Dodatki odżywcze, Dodatki
witaminowe, Preparaty nutraceutyczne, Pieczywo dla diabetyków,
Lecznicze pasty do zębów, Lecznicze płyny do płukania jamy ustnej,
Środki do czyszczenia jamy ustnej, Środki spożywcze zawierające
w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia
roślinnego, Środki dezynfekcyjne stosowane w medycynie, Produkty biobójcze służące do utrzymywania higieny człowieka, Repelenty
i atraktanty, Środki zaopatrzenia technicznego przydatne w pracy
szpitali, aptek, punktów aptecznych oraz placówek obrotu pozaaptecznego obejmujące: preparaty do tępienia szkodników, opatrunki
medyczne, materiały opatrunkowe, preparaty i materiały diagnostyczne, odczynniki diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne, środki diagnostyczne do użytku medycznego
i farmaceutycznego, środki kontrastowe do użytku ze sprzętem me-
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dycznym, wskaźniki do diagnozy medycznej, bielizna menstruacyjna
jednorazowego użytku, majtki menstruacyjne, majtki higieniczne,
wkładki higieniczne, detergenty do celów medycznych, preparaty
do neutralizacji zapachów, preparaty do odświeżania powietrza, odświeżacze do tkanin.

(111) 354381
(220) 2021 08 23
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) ROMANOWSKI MICHAŁ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EP500
(540)

(210) 533094

(591) złoty, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Dodatki chemiczne do olejów.
(111) 354382
(220) 2021 11 23
(210) 536791
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) SIC RZUCIDŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SICOL
(510), (511) 1 Chemiczne środki i preparaty dla przemysłu.
(111) 354383
(220) 2021 08 25
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732)	ŁUBIANKA MARCIN, Bielsko-Biała (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PLOWER
(540)
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Usługi telekomunikacyjne, Usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, Transmisja, Rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, Usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 Usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, Usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji
radiowych i telewizyjnych, Audycje, Produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, Usługi
wydawnicze, Usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
Redagowanie tekstów pisanych, Rejestrowanie na taśmach wideo,
Reportaże fotograficzne, Usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 Usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, Usługi
związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, Prognozy meteorologiczne.

(111) 354385
(220) 2021 08 25
(210) 533134
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 21
(732) CZYSZCZOŃ AGNIESZKA DUŻY LOLEK, Libiąż (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) DUŻY LOLEK.PL
(540)

(210) 533155

(591) czarny, zielony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 Substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce naturalne.
(111) 354384
(220) 2021 09 07
(210) 533647
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 21
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Radiobook
(510), (511) 9 Nagrania dźwiękowe i audiowizualne, Magnetyczne
nośniki danych, Płyty CD płyty DVD, Płyty wideo CD, Dyski komputerowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Dyski optyczne,
Dyski optyczne komputerowe, Dyskietki, Filmy do nagrań dźwiękowych, Interfejsy dla informatyki, Kasety magnetyczne z nagraniami,
Kasety wideo, Urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji
lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do przetwarzania informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia nadawcze, 16
Dzienniki, Czasopisma, Periodyki, Prospekty, Książki, Plakaty, Afisze,
Kalendarze, Katalogi, Kartki okolicznościowe, Naklejki i nalepki, Artykuły papiernicze, Materiały do nauczania, 35 Usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, Usługi promocji radiowej, Badania rynku
i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radiowe, Rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, Usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38

(591) niebieski, biały, czarny, brązowy, beżowy
(531) 02.01.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym również wysyłkowo i za pośrednictwem Internetu, w zakresie odzieży
i dodatków odzieżowych, a w szczególności: spodenek, spodni dresowych, jeansów, koszul, bluzek, koszulek bez rękawów, polówek,
swetrów, kurtek, pasków do spodni.
(111) 354386
(220) 2021 09 28
(210) 534473
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Karczew (PL)
(540) (znak słowny)
(540) PASZCZAKI
(510), (511) 29 Potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, Przekąski
na bazie owoców, Sałatki owocowe, Sałatki warzywne, Zupy, Żywność przygotowywana z ryb, Gotowe dania warzywne, Gotowe dania z mięsa, Gotowe dania składające się głównie z mięsa, Przekąski
na bazie mięsa, Przekąski na bazie warzyw, Sałatki gotowe, Ryby, Kurczak gotowany, Kawałki kurczaka, Gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, Szynka, Kiełbasy z kurczaka, Kiełbasy wędzone, Paluszki rybne, Kotlety rybne, Gotowe posiłki składające się głównie z ryb,
Nuggetsy z kurczaka [małe kawałki kurczaka w panierce], Kiełbaski
wegetariańskie, Wędliny wegetariańskie, Szaszłyki, Kiełbaski rybne,
Kiełbaski wieprzowe, Kiełbaski w cieście, Kiełbaski konserwowane,
Kiełbasa swojska, Suszona kiełbasa, Gotowe posiłki składające się
głównie z owoców morza, Przystawki gotowe do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza, Produkty rybne panierowane, Przekąski na bazie ziemniaków, Pasztet mięsny, 30 Gotowe
do spożycia puddingi, Gotowe dania z ryżu, Mięso w cieście [gotowe], Gotowe potrawy na bazie makaronu, Gotowe przekąski na bazie
zbóż, Dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż, Gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane
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przez wyciskanie, Przekąski wieloziarniste, Przekąski na bazie pszenicy, Przekąski na bazie kukurydzy, Przekąski wytwarzane z muesli,
Przekąski na bazie ryżu, Przekąski słone na bazie mąki, Gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
Mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, Mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, Mięso z warzywami w cieście [pot pie],
Gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, Wytrawne przekąski na bazie produktów zawartych w klasie 30.

(111) 354387
(220) 2021 09 17
(210) 534170
(151) 2022 05 10
(441) 2022 01 24
(732) SOCHACKA ANNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) anna nay
(510), (511) 9 Muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji
tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, Nagrania muzyczne, Płyty z muzyką, Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyka cyfrowa
do pobrania, Magnetyczne nośniki danych, Nagrania i dyski optyczne,
Płyty kompaktowe (audio-wideo), Dyski audio, Nagrania audio, Pliki
muzyczne do pobierania, Pliki wideo do pobierania, Pliki multimedialne do pobierania, 16 Publikacje drukowane, Tekturowe i papierowe
okładki płyt, albumów i publikacji drukowanych, Notatniki, Kalendarze, Drukowane materiały opakowaniowe z papieru lub tektury,
Pudełka kartonowe na upominki, Szyldy z papieru lub tektury, Druki,
Fotografie, Materiały piśmienne, Drukowane publikacje, czasopisma
i książki, Albumy, Afisze, Plakaty, Bilety, Broszury, Czasopisma [periodyki], Etykiety z papieru lub kartonu, Książki, Materiały do pisania i rysowania, Nalepki i naklejki, Obrazy i zdjęcia, Śpiewniki, Ulotki, Zakładki
do książek, 41 Usługi artystów, muzyków i piosenkarzy, Usługi artystów estradowych świadczone przez muzyków, Rozrywka z udziałem
muzyki, Usługi rezerwacji biletów koncertowych, Dostarczanie rozrywki w postaci nagranej muzyki, Edycja nagrań audio, Edycja nagrań
wideo, Informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, Kierownictwo artystyczne artystów
estradowych, Komponowanie muzyki dla osób trzecich, Koncerty muzyczne, Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, Koncerty muzyczne za pośrednictwem telewizji, Doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, Impresariat artystyczny,
Informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, Informacja o rozrywce,
Informacje dotyczące działalności kulturalnej, Konkursy muzyczne,
Kształcenie głosu, Kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, Lekcje śpiewu, Mastering płyt, Montaż lub nagrywanie dźwięku
i obrazu, Multimedialne wydania publikacji elektronicznych, Nagrywanie muzyki, Muzyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach
przeznaczonych do występów, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi
w zakresie nagrywania muzyki, Muzyczne usługi wydawnicze, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, Organizacja i przeprowadzanie
koncertów muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, Organizacja imprez rozrywkowych, Organizacja konkursów muzycznych, Organizacja rozrywek muzycznych, Organizowanie festiwali, Pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, Pisanie
piosenek, Produkcja muzyczna, Produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna, Publikowanie drogą elektroniczną, Publikowanie tekstów muzycznych, Selekcja i kompilacja nagrań muzycznych
do nadawania przez osoby trzecie, Udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, Udostępnianie muzyki cyfrowej (streaming), Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Udostępnianie
nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, Usługi studia nagrań, Wypożyczanie nagrań dźwiękowych i wideo, Usługi edukacyjne
i rozrywkowe, Występy artystyczne, kulturalne i edukacyjne, Organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych.
(111) 354388
(220) 2021 09 21
(210) 534269
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bakoma

(540)

(591) ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 Proteiny jako surowiec, Proteiny do żywności jako materiał surowcowy, Proteiny i lecytyna pozyskiwane z roślin przeznaczone
dla przemysłu spożywczego, Oleje roślinne do przetwarzania żywności,
Smakowe dodatki do żywności, w szczególności jako jej polepszacze,
Kultury bakterii dodawane do produktów spożywczych, Lactobacillus
do produkcji artykułów spożywczych, Laktoza do celów przemysłowych,
5 Błonnik pokarmowy, Białkowe i mineralne odżywcze suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety do celów niemedycznych
na bazie białek, tłuszczów, z dodatkiem kwasów tłuszczowych, witamin,
soli mineralnych, mikroelementów, Mineralne suplementy diety, Białkowe
suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Żywność dla dzieci i niemowląt, Napoje
witaminizowane, Dodatki do żywności do celów niemedycznych na bazie
węglowodanów, substancji balastowych, z dodatkiem witamin, soli mineralnych, elementów śladowych, 16 Banery kartonowe, Bony towarowe
i wartościowe, Broszury, Druki handlowe, Etykiety z papieru lub kartonu,
Worki i torby papierowe, Worki i opakowania z tworzyw sztucznych albo
z kartonu na żywność, Ulotki drukowane i reklamowe wizytówki firmowe,
29 Mleko i produkty mleczne oraz ich zamienniki i substytuty, w szczególności na bazie zbóż, soi, rzepaku, migdałów, orzechów i nasion roślin
strączkowych, Mleko migdałowe, Mleko kokosowe, Mleko z orzeszków
ziemnych, Mleko ryżowe, Mleko owsiane, Mleko sojowe, Mleko rzepakowe, Sfermentowane naturalne lub aromatyzowane produkty mleczne
oraz ich zamienniki i substytuty, Produkty ze sfermentowanego mleka
z przewagą mleka, Sery twarogowe i twarogi, Jogurty, Desery jogurtowe,
Jogurty pitne i smakowe, Kefiry, Koktajle mleczne, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Masło, Koncentraty masła, Desery i kremy na bazie produktów mlecznych, Wegetariańskie i wegańskie desery na bazie produktów
roślinnych, Wegańskie i wegetariańskie desery na bazie zamienników produktów mlecznych, Desery i przekąski składające się głównie z mleka i/
lub jogurtu i/lub śmietany i/lub twarogu i/lub produktów mlecznych i/lub
wszystkich wyżej wymienionych towarów, także z dodatkiem owoców,
warzyw, ziół, przypraw, zbóż, soków lub wyciągów z wyżej wymienionych, środków aromatyzujących, Galaretki, Kompoty, Dżemy, Owocowe
i warzywne pasty do smarowania, Owoce gotowane, Wegetariańskie
i wegańskie pasty do smarowania pieczywa, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze
roślinne do celów spożywczych, Produkty ze śmietany, Wyroby z serwatki do celów spożywczych, Dania gotowe na bazie produktów roślinnych,
Dania gotowe warzywne, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Tofu, Dipy na bazie produktów mlecznych, w szczególności serowe: dipy na bazie produktów roślinnych: ekstrakty warzywne,
Koncentraty zup, Koncentraty na bazie warzyw do gotowania, Koncentraty na bazie owoców do gotowania, Konserwowane i suszone warzywa, Suszone grzyby jadalne, Szpinak gotowany i konserwowy, Mrożone
owoce i warzywa, Warzywa strączkowe, Suszone owoce, w szczególności
jagodowe, Wegetariańskie i/lub wegańskie substytuty: drobiu, mięsa,
wyrobów mięsnych, wędlin, jaj, śmietany, margaryny, masła, mleka, serów, Żywność wegetariańska, składająca się głównie z substytutów mięsa na bazie soi i/lub zbóż i/lub jaj i/lub rzepaku, 30 Artykuły spożywcze,
przekąski i preparaty ze zbóż, Mąka, Suche oraz świeże makarony, Kluski,
Pierogi, Chleb, Bułki, Chrupki kukurydziane, Zboża przetworzone, Chrupki
ryżowe, Chrupki serowe, Batony zbożowe i energetyczne, Kasze spożywcze, Słodycze, Aromaty do żywności i napojów, Budynie deserowe, Sól,
Przyprawy i dodatki smakowe, Sosy, Kawa i ekstrakty kawowe do użytku
jako substytuty kawy, Herbata, Czekolada, Substytuty czekolady, kakao,
herbaty i kawy, Napoje kakaowe, Kakao do sporządzania napojów, Lody
spożywcze i substytuty lodów, Puddingi, Wyroby piekarnicze, Wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 32 Napoje bezalkoholowe, Wody
mineralne, Wody gazowane, Napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje
na bazie roślin wzbogacone białkiem, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe i preparaty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, Napoje bezalkoholowe o niskiej zawartości produktów
ze sfermentowanego mleka, Napoje serwatkowe, Napoje bezalkoholowe
na bazie soi, ryżu, owsa, rzepaku, migdałów, orzechów, Napoje na bazie
ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje
warzywne, Soki z warzyw, Napoje na bazie kokosu, Preparaty do produkcji
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napojów, Napoje proteinowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami,
Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne,
Piwo i napoje bezalkoholowe na bazie piwa, 33 Napoje alkoholowe, Wino,
Wódka, 35 Usługi agencji importowo-eksportowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji konsumenckich o produktach spożywczych, Udostępnianie katalogów produktowych online
w Internecie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych i sprzedaży wysyłkowej, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi
komercjalizacji hurtowej, świadczone także w sklepach firmowych, przez
Internet i w sprzedaży wysyłkowej, w szczególności w obszarach sprzedaży produktów spożywczych i artykułów pierwszej potrzeby, na przykład
sprzedaży mleka i produktów mlecznych oraz ich wegetariańskich i wegańskich zamienników, mięsa, ryb, drobiu, olejów i tłuszczy jadalnych,
galaretek, dżemów, kompotów, kawy, herbaty, kakao, ryżu, mąki i produktów zbożowych, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów spożywczych,
przypraw, napojów i żywności wegańskiej i wegetariańskiej, napojów
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, owocowych i soków oraz
preparatów do ich sporządzania, Usługi franczyzowe związane z pomocą
dla firm, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub
w zarządzaniu nimi, 38 Zapewnianie dostępu do portali internetowych
i platform, 39 Magazynowanie produktów spożywczych i napojów, Magazynowanie produktów rolnych, Usługi zaopatrywania w produkty
spożywcze i napoje przeznaczone do sprzedaży detalicznej i hurtowej,
Dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej i hurtowej,
Dostawa produktów spożywczych, Transport produktów rolnych, 41
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Edukacyjne usługi doradcze, Usługi instruktażowe i edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania i żywności ekologicznej, Szkolenia z prezentacji
żywności, Usługi edukacyjne związane z technologią żywności i sposobami zdrowego odżywiania, Publikowanie drogą elektroniczną tekstów
i druków innych niż reklamowe, Udostępnianie publikacji on-line, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Oferowanie żywności i napojów w sklepach sprzedaży detalicznej, Usługi
barowe, Snack-bary, Usługi cateringowe obejmujące żywność i napoje,
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 44 Udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów
spożywczych, Udzielanie informacji o właściwościach produktów spożywczych, 45 Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej,
licencjonowanie technologii, zarządzanie prawami własności intelektualnej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie i nadzorowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie znaków towarowych.

(111) 354389
(220) 2021 09 21
(210) 534279
(151) 2022 03 01
(441) 2021 11 15
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BAKOMA
(510), (511) 1 Proteiny jako surowiec, Proteiny do żywności jako materiał surowcowy, Proteiny i lecytyna pozyskiwane z roślin przeznaczone
dla przemysłu spożywczego, Oleje roślinne do przetwarzania żywności,
Smakowe dodatki do żywności, w szczególności jako jej polepszacze,
Kultury bakterii dodawane do produktów spożywczych, Lactobacillus
do produkcji artykułów spożywczych, Laktoza do celów przemysłowych,
5 Błonnik pokarmowy, Białkowe i mineralne odżywcze suplementy diety, Probiotyki (suplementy), Suplementy diety do celów niemedycznych
na bazie białek, tłuszczów, z dodatkiem kwasów tłuszczowych, witamin,
soli mineralnych, mikroelementów, Mineralne suplementy diety, Białkowe
suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Mieszanki na bazie mąki i mleka dla niemowląt, Żywność dla dzieci i niemowląt, Napoje
witaminizowane, Dodatki do żywności do celów niemedycznych na bazie
węglowodanów, substancji balastowych, z dodatkiem witamin, soli mineralnych, elementów śladowych, 16 Banery kartonowe, Bony towarowe
i wartościowe, Broszury, Druki handlowe, Etykiety z papieru lub kartonu,
Worki i torby papierowe, Worki i opakowania z tworzyw sztucznych albo
z kartonu na żywność, Ulotki drukowane i reklamowe wizytówki firmowe,
29 Mleko i produkty mleczne oraz ich zamienniki i substytuty, w szczególności na bazie zbóż, soi, rzepaku, migdałów, orzechów i nasion roślin
strączkowych, Mleko migdałowe, Mleko kokosowe, Mleko z orzeszków
ziemnych, Mleko ryżowe, Mleko owsiane, Mleko sojowe, Mleko rzepakowe, Sfermentowane naturalne lub aromatyzowane produkty mleczne
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oraz ich zamienniki i substytuty, Produkty ze sfermentowanego mleka
z przewagą mleka, Sery twarogowe i twarogi, Jogurty, Desery jogurtowe,
Jogurty pitne i smakowe, Kefiry, Koktajle mleczne, Koktajle jajeczne bezalkoholowe, Masło, Koncentraty masła, Desery i kremy na bazie produktów mlecznych, Wegetariańskie i wegańskie desery na bazie produktów
roślinnych, Wegańskie i wegetariańskie desery na bazie zamienników produktów mlecznych, Desery i przekąski składające się głównie z mleka i/
lub jogurtu i/lub śmietany i/lub twarogu i/lub produktów mlecznych i/lub
wszystkich wyżej wymienionych towarów, także z dodatkiem owoców,
warzyw, ziół, przypraw, zbóż, soków lub wyciągów z wyżej wymienionych, środków aromatyzujących, Galaretki, Kompoty, Dżemy, Owocowe
i warzywne pasty do smarowania, Owoce gotowane, Wegetariańskie
i wegańskie pasty do smarowania pieczywa, Tłuszcze jadalne, Tłuszcze
roślinne do celów spożywczych, Produkty ze śmietany, Wyroby z serwatki do celów spożywczych, Dania gotowe na bazie produktów roślinnych,
Dania gotowe warzywne, Gotowe posiłki składające się głównie z substytutów mięsa, Tofu, Dipy na bazie produktów mlecznych, w szczególności serowe: dipy na bazie produktów roślinnych: ekstrakty warzywne,
Koncentraty zup, Koncentraty na bazie warzyw do gotowania, Koncentraty na bazie owoców do gotowania, Konserwowane i suszone warzywa, Suszone grzyby jadalne, Szpinak gotowany i konserwowy, Mrożone
owoce i warzywa, Warzywa strączkowe, Suszone owoce, w szczególności
jagodowe, Wegetariańskie i/lub wegańskie substytuty: drobiu, mięsa,
wyrobów mięsnych, wędlin, jaj, śmietany, margaryny, masła, mleka, serów, Żywność wegetariańska, składająca się głównie z substytutów mięsa na bazie soi i/lub zbóż i/lub jaj i/lub rzepaku, 30 Artykuły spożywcze,
przekąski i preparaty ze zbóż, Mąka, Suche oraz świeże makarony, Kluski,
Pierogi, Chleb, Bułki, Chrupki kukurydziane, Zboża przetworzone, Chrupki
ryżowe, Chrupki serowe, Batony zbożowe i energetyczne, Kasze spożywcze, Słodycze, Aromaty do żywności i napojów, Budynie deserowe, Sól,
Przyprawy i dodatki smakowe, Sosy, Kawa i ekstrakty kawowe do użytku
jako substytuty kawy, Herbata, Czekolada, Substytuty czekolady, kakao,
herbaty i kawy, Napoje kakaowe, Kakao do sporządzania napojów, Lody
spożywcze i substytuty lodów, Puddingi, Wyroby piekarnicze, Wyroby
cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, 32 Napoje bezalkoholowe, Wody
mineralne, Wody gazowane, Napoje owocowe, Soki owocowe, Napoje
na bazie roślin wzbogacone białkiem, Syropy i inne preparaty do produkcji napojów, Napoje bezalkoholowe i preparaty do sporządzania napojów
bezalkoholowych, Napoje bezalkoholowe o niskiej zawartości produktów
ze sfermentowanego mleka, Napoje serwatkowe, Napoje bezalkoholowe
na bazie soi, ryżu, owsa, rzepaku, migdałów, orzechów, Napoje na bazie
ryżu, inne niż substytuty mleka, Napoje na bazie owsa [niebędące substytutami mleka], Napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, Napoje
warzywne, Soki z warzyw, Napoje na bazie kokosu, Preparaty do produkcji
napojów, Napoje proteinowe, Napoje sportowe wzbogacane proteinami,
Napoje dla sportowców, Napoje energetyzujące, Napoje izotoniczne,
Piwo i napoje bezalkoholowe na bazie piwa, 33 Napoje alkoholowe, Wino,
Wódka, 35 Usługi agencji importowo-eksportowych, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, Udostępnianie powierzchni reklamowej, Udostępnianie informacji konsumenckich o produktach spożywczych, Udostępnianie katalogów produktowych online
w Internecie, Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
[punkty informacji konsumenckiej], Zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych i sprzedaży wysyłkowej, Usługi sprzedaży detalicznej i usługi
komercjalizacji hurtowej, świadczone także w sklepach firmowych, przez
Internet i w sprzedaży wysyłkowej, w szczególności w obszarach sprzedaży produktów spożywczych i artykułów pierwszej potrzeby, na przykład
sprzedaży mleka i produktów mlecznych oraz ich wegetariańskich i wegańskich zamienników, mięsa, ryb, drobiu, olejów i tłuszczy jadalnych,
galaretek, dżemów, kompotów, kawy, herbaty, kakao, ryżu, mąki i produktów zbożowych, wyrobów cukierniczych i słodyczy, lodów spożywczych,
przypraw, napojów i żywności wegańskiej i wegetariańskiej, napojów
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, owocowych i soków oraz
preparatów do ich sporządzania, Usługi franczyzowe związane z pomocą
dla firm, Usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc
w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub
w zarządzaniu nimi, 38 Zapewnianie dostępu do portali internetowych
i platform, 39 Magazynowanie produktów spożywczych i napojów, Magazynowanie produktów rolnych, Usługi zaopatrywania w produkty
spożywcze i napoje przeznaczone do sprzedaży detalicznej i hurtowej,
Dystrybucja [transport] produktów dla sprzedaży detalicznej i hurtowej,
Dostawa produktów spożywczych, Transport produktów rolnych, 41
Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia],
Edukacyjne usługi doradcze, Usługi instruktażowe i edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania i żywności ekologicznej, Szkolenia z prezentacji
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żywności, Usługi edukacyjne związane z technologią żywności i sposobami zdrowego odżywiania, Publikowanie drogą elektroniczną tekstów
i druków innych niż reklamowe, Udostępnianie publikacji on-line, 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
Oferowanie żywności i napojów w sklepach sprzedaży detalicznej, Usługi
barowe, Snack-bary, Usługi cateringowe obejmujące żywność i napoje,
Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, 44 Udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów
spożywczych, Udzielanie informacji o właściwościach produktów spożywczych, 45 Doradztwo dotyczące ochrony własności intelektualnej,
licencjonowanie technologii, zarządzanie prawami własności intelektualnej i prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, Zarządzanie i nadzorowanie praw własności przemysłowej, Licencjonowanie znaków towarowych.

(111) 354390
(220) 2021 09 30
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732)	ARP IDEAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) arpideas
(540)

(111) 354393
(220) 2021 10 18
(210) 535374
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 24
(732)	GĄSIEWSKA KAMILA, DZIĄĆKO ALEKSANDRA KYA SPÓŁKA
CYWILNA, Czarna Wieś Kościelna (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) kYA ANIMALS
(540)

(210) 534717

(591) biały, czarny, zielony
(531) 26.03.04, 26.03.05, 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
Przekazywanie know-how [szkolenia], 42 Aktualizowanie oprogramowania komputerowego, Analizy systemów komputerowych, Doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, Instalacja
oprogramowania komputerowego, 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, Opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, Opracowywanie platform
komputerowych, Oprogramowanie jako usługa, Platforma jako usługa, Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób
trzecich, Programowanie komputerów, Projektowanie oprogramowania komputerowego, Projektowanie systemów komputerowych,
Przechowywanie danych elektronicznych, Świadczenie usług dotyczących uwierzytelniania użytkowników przy użyciu technologii
jednorazowego logowania dla aplikacji online, Tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, Usługi podmiotów
zewnętrznych w dziedzinie informatyki, Usługi szyfrowania danych,
Usługi w zakresie identyfikacji użytkowników z wykorzystaniem
technologii do transakcji handlu elektronicznego.
(111) 354391
(220) 2021 10 29
(210) 535846
(151) 2022 03 18
(441) 2021 11 29
(732) KT & G Corporation, Daejeon (KR)
(540) (znak słowny)
(540) TIME BLUE
(510), (511) 34 Tytoń, Papierosy, Cygara, Tabaka, Bibułka papierosowa,
Fajki tytoniowe, Filtry do papierosów, Etui na papierosy (nie z metalu
szlachetnego), Woreczki na tytoń, Zapalniczki (nie z metalu szlachetnego), Zapałki, Środki do czyszczenia fajek, Popielniczki (nie z metalu
szlachetnego) dla palaczy, Obcinarki do cygar.
(111) 354392
(220) 2021 10 07
(210) 535051
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732)	ATRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opiesin (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	LEIKO
(510), (511) 25 Obuwie.

(591) złoty, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.02, 29.01.08
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami
i artykułami weterynaryjnymi, Usługi sprzedaży hurtowej w związku
z paszą dla zwierząt.
(111) 354394
(220) 2021 10 20
(151) 2022 06 17
(441) 2021 12 20
(732) PROLANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Prolang
(540)

(210) 535481

(591) granatowy, żółty, pomarańczowy, niebieski, biały
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 Kieszonkowe urządzenia do tłumaczeń, Komputery
do tłumaczeń, Programy komputerowe do tłumaczenia, Edukacyjne
programy komputerowe, Interaktywne programy komputerowe, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Komputerowe
programy do nauki języków, Komputerowo wspomagane programy
językowe, Programy edukacyjne nagrane na nośnikach danych, Programy komputerowe pobieralne z Internetu, Programy komputerowe do celów edukacji, Programy komputerowe związane z edycją
tekstu, Urządzenia do tłumaczenia języków obcych, Urządzenia służące do tłumaczenia, Podkładki pod myszy komputerowe, Programy
komputerowe, Programy komputerowe nagrane, Urządzenia do nauczania, 16 Bloczki do pisania, Afisze, Broszury, Formularze, Katalogi, Książki, Materiały do nauczania, Materiały drukowane, Materiały
piśmienne, Nalepki, Naklejki, Notatniki, Notesy podręczne, Notesy
na słownictwo, Okładki, Ołówki, Plakaty, Przybory do pisania, Słowniki, Tablice szkolne, Zakładki do książek, Zeszyty, 41 Usługi prowadzenia kursów językowych, Nauczanie języków obcych, Organizacja
kursów językowych, Pomoc w nauce języków obcych, Tłumaczenia
językowe, Tłumaczenia ustne, Tłumaczenia pisemne, Udostępnianie
kursów instruktażowych w dziedzinie języków, Usługi edukacji akademickiej w zakresie nauczania języków obcych, Usługi edukacyjne
w zakresie języków, Usługi edukacyjne w zakresie przekazywania
metod nauczania języków, Usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych, Usługi nauki języka obcego, Usługi szkół w zakresie
nauczania języków obcych.
(111) 354395
(220) 2021 11 14
(151) 2022 03 29
(441) 2021 12 13
(732) JORDAN JÓZEF, Piastów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Inteligentna Matura

(210) 536380
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(540)

(591) czarny, biały, ciemnoróżowy, ciemnożółty
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.17,
26.04.18, 29.01.14
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony.
(111) 354396
(220) 2021 11 17
(210) 536510
(151) 2022 06 02
(441) 2022 01 10
(732) FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PolCardGo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania służące do realizacji płatności, Oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych służące
do realizacji płatności, Oprogramowanie do pobrania służące do przetwarzania płatności kartą kredytową, kartą debetową, kartą podarunkową oraz płatności za pomocą portfela cyfrowego, Oprogramowanie
do pobrania służące do przeprowadzania analiz danych finansowych
i przedstawiania wyników analiz, 36 Obsługa płatności, Analizy danych
finansowych, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do realizacji
płatności, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do przetwarzania
płatności kartą kredytową, kartą debetową, kartą podarunkową oraz płatności za pomocą portfela cyfrowego, Usługi w zakresie monitorowania
systemów komputerowych w postaci analizy zagrożeń w celu ochrony
danych, Usługi w zakresie monitorowania systemów komputerowych
w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do informacji cyfrowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do przeprowadzania
analiz danych finansowych i przedstawiania wyników analiz.
(111) 354397
(220) 2021 11 15
(210) 536523
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) FUNDACJA POLONAISE FOUNDATION, Iwonicz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Polonaise Foundation
(540)

(591) szary, czerwony, biały
(531) 26.11.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 Banery reklamowe metalowe [konstrukcje], Tablice reklamowe [metalowe banery], 9 Filmy wideo, 16 Papierowe materiały biurowe, Terminarze [materiały drukowane], Materiały drukowane, 35 Reklama banerowa, Reklama na bilbordach elektronicznych, Reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, Reklama i marketing, 36 Sponsorowanie imprez kulturalnych, Pozyskiwanie finansowania dla projektów
sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, Sponsorowanie działalności
sportowej, 39 Organizowanie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, 41 Organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Organizowanie zajęć sportowych i zawodów sportowych, Organizowanie konferencji dotyczących działalności
kulturalnej, Organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych
i sportowych, Organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych, Organizowanie prezentacji do celów kulturalnych, Usługi w zakresie organizowania
widowisk kulturalnych, Organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, Przeprowadzanie imprez sportowych, Przeprowadzanie wydarzeń
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sportowych, Organizowanie lokalnych wydarzeń sportowych, Organizowanie turniejów sportowych, Dostarczanie informacji na temat aktywności kulturalnej, Organizowanie konkursów sportowych, Organizowanie
konkursów w celach kulturalnych, Organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, Organizowanie i przeprowadzanie targów w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu, Organizowanie kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych.

(111) 354398
(220) 2021 11 15
(210) 536525
(151) 2022 06 02
(441) 2022 01 10
(732) WIELUŃSKI LEONARD ZENON, Bydgoszcz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Wielpol LAKIERNIA PROSZKOWA
(540)

(591) biały, czarny, czerwony
(531) 26.03.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 Lakierowanie proszkowe.
(111) 354399
(220) 2021 11 15
(210) 536531
(151) 2022 06 02
(441) 2022 01 10
(732) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co. KG, Kolonia (DE)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Z NATURY W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM
(540)

(591) zielony, biały
(531) 05.09.21, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 Cukier, syropy i melasa, 31 Karmy i pasze dla zwierząt,
Pasze dla pszczół, Wysłodki buraczane.
(111) 354400
(220) 2021 11 10
(210) 536304
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 31
(732) ZAHIR & ZAHID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	GOOD Day Rolls
(540)

(591) żółty, brązowy, pomarańczowy, czerwony, zielony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
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08.07.10, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.19, 26.01.20
(510), (511) 29 Potrawy gotowe składające się głównie z warzyw,
Potrawy mięsne gotowane, Gotowe posiłki składające się głównie
z kebaba, Burgery, Burgery mięsne, Burgery warzywne, Burgery
z indyka, Produkty mięsne w formie burgerów, 30 Potrawy na bazie mąki, Sos do kebabów, Wrapy z kurczakiem, Zawijana kanapka
typu wrap, Zawijane kanapki typu wrap (pieczywo), Chipsy tortilla,
Enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przyprawiona ostrą papryką), Quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], 43 Usługi
restauracji fast-food, Usługi barów typu fast-food na wynos, Bary,
Bary przekąskowe, Bary sałatkowe, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Snack-bary, Usługi świadczone przez bary bistro, Oferowanie
żywności i napojów w bistrach, Oferowanie żywności i napojów dla
gości w restauracjach, Oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, Oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, Oferowanie żywności i napojów dla gości, Oferowanie
żywności i napojów w sklepach z pączkami, Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Pizzerie, Dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, Wynajem
lad kuchennych do przygotowywania posiłków do bezpośredniego
spożycia, Dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, Przygotowywanie posiłków, Przygotowywanie posiłków i napojów, Przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania
na zewnątrz, Puby, Restauracje oferujące dania na wynos, Restauracje samoobsługowe, Restauracje z grillem, Serwowanie jedzenia i napojów, Serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
Serwowanie żywności i napojów dla gości, Serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, Serwowanie żywności
i napojów w sklepach z pączkami, Serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, Usługi barowe, Usługi barów i restauracji.
(111) 354401
(220) 2021 11 23
(210) 536921
(151) 2022 05 30
(441) 2022 02 07
(732) SPÓŁDZIELNIA PRACY CUKRY NYSKIE, Nysa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CHRUPS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 30 Wyroby cukiernicze i słodycze: biszkopty, ciastka, cukierki, ciasta ryżowe, herbatniki. herbatniki Petit Beurre, imbirowe
pieczywo (piernik), krakersy, ptifurki (ciasteczka), słodycze, suchary,
wyroby cukiernicze, wafle, żywność na bazie mąki.
(111) 354402
(220) 2021 12 10
(210) 537606
(151) 2022 07 01
(441) 2022 03 07
(732) COOL PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kobyłka (PL)
(540) (znak słowny)
(540) My nie lecimy w coolki
(510), (511) 35 Usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie
materiałów budowlanych (w tym pokryć dachowych, akcesoriów dachowych, materiałów izolacyjnych i wykończeniowych związanych
z wykonaniem pokryć dachowych, okien, przeszkleń, świetlików,
rynien, rur spustowych, drewna konstrukcyjnego, drewna budowlanego, drewna wykończeniowego, elementów elewacyjnych, elementów i systemów kominowych, wentylacyjnych, rekuperacyjnych,
klimatyzacyjnych), usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z pokryciami ściennymi, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z grzejnikami, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe
zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, organizowanie wystaw w celach handlo-

wych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, pokazy towarów, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie
w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży materiałów budowlanych,
akcesoriów metalowych, pokryć podłogowych, pokryć ściennych,
instalacji sanitarnych, urządzeń wodociągowych, grzejników, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z materiałami budowlanymi, akcesoriami metalowymi, pokryciami
podłogowymi, pokryciami ściennymi, instalacjami sanitarnymi, urządzeniami wodociągowymi, grzejnikami.

(111) 354403
(220) 2021 10 29
(210) 535852
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732)	NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Zieleniaka Taka świeżość ma sens. SZPINAK BABY
(540)

(591) biały, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.16, 07.03.11, 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 Szpinak [przetworzony], Szpinak, mrożony, Szpinak,
gotowany, Szpinak konserwowy, 31 Szpinak świeży.
(111) 354404
(220) 2021 10 29
(210) 535851
(151) 2022 03 22
(441) 2021 12 06
(732)	NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Zieleniaka Taka świeżość ma sens. MIX & EAT
(540)

(591) biały, pomarańczowy
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12, 07.03.11, 09.01.10
(510), (511) 31 Świeże warzywa na sałatki, Sałaty, Sałata świeża, Surowe warzywa, Świeża rukola, Świeże zioła.
(111) 354405
(220) 2021 12 24
(210) 538176
(151) 2022 05 04
(441) 2022 01 17
(732) SIEWIERSKI ELIGIUSZ ELEK INVEST, Zakopane (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	ELKOWE APARTAMENTY
(510), (511) 36 Agencja wynajmu zakwaterowania [mieszkania], Agencje mieszkaniowe [mieszkania], Agencje mieszkaniowe (nieruchomości), Agencje nieruchomości, Biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, Biuro wynajmu mieszkań, Doradztwo w dziedzinie zakupu
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nieruchomości, Doradztwo w zakresie inwestycji mieszkaniowych,
Doradztwo w zakresie nieruchomości, Dostarczanie informacji dotyczących nieruchomości, Dzierżawa biur, Dzierżawa budynków, Dzierżawa domów, Dzierżawa gruntu, Dzierżawa i wynajem pomieszczeń
handlowych, Dzierżawa lub wynajem budynków, Dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, Dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], Inwestowanie kapitału w nieruchomości, Inwestowanie
w nieruchomości, inwestycje majątkowe [nieruchomości], Nabywanie
gruntów przeznaczonych do dzierżawy, Nabywanie nieruchomości
[dla osób trzecich], Nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, Organizacja najmu nieruchomości handlowych, Organizowanie
najmu nieruchomości na wynajem, Organizowanie umów dzierżawy
i najmu nieruchomości, Organizowanie najmu mieszkań, Organizowanie wynajmu nieruchomości, Planowanie inwestycji w nieruchomości, Pobieranie czynszu, Pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
Pomoc w zakupie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Powiernictwo nieruchomości, Skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące nieruchomości, Timesharing nieruchomości,
Udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, Udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, Udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, Udzielanie
informacji w zakresie dzierżawy ziemi, Udzielanie informacji związanych z wynajmem budynków, Usługi agencji lub pośrednictwo w zakresie wynajmu gruntów, Usługi agencji nieruchomości dotyczące
sprzedaży i wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, Usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, Usługi agencji nieruchomości związane
z kupnem i sprzedażą budynków, Usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, Usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, Usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości,
Usługi agencji w zakresie sprzedaży nieruchomości za prowizję, Usługi agencji w zakresie komercyjnych nieruchomości, Usługi agencyjne
lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, Usługi doradcze
dotyczące nieruchomości, Usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, Usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nieruchomości, Usługi nabywania gruntu, Usługi nabywania gruntu [w imieniu
osób trzecich], Usługi nabywania nieruchomości, Usługi powiernicze
w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwestycjami w majątek nieruchomy, Usługi w zakresie zakwaterowań, Usługi wynajmu mieszkań,
Usługi zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, Usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie
nieruchomości, Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Wybór
i nabywanie nieruchomości [w imieniu osób trzecich], Wynajem biur
do coworkingu, Wynajem budynków, Wynajem domów, Wynajem
domów do wynajęcia, Wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, Wynajem mieszkań, Wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, Wynajem mieszkań, studio i pokoi, Wynajem nieruchomości,
Wynajem nieruchomości i majątku, Wynajem pomieszczeń biurowych, Wynajem pomieszczeń handlowych, Wynajem powierzchni
biurowej, Wynajem zakwaterowania [mieszkania], Wynajmowanie
pomieszczeń biurowych [nieruchomości], Zakwaterowanie (Zapewnienie stałego-), Zapewnianie stałego zakwaterowania, Zapewnianie
stałego zamieszkania, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie
nieruchomością, Zarządzanie powiernicze nieruchomościami, 43 Biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], Domy turystyczne, Hostele
(schroniska), Hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, Krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, Motele, Oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, Organizowanie i udostępnianie zakwaterowania
tymczasowego, Organizowanie zakwaterowania tymczasowego,
Organizowanie zakwaterowania dla turystów, Organizowanie zakwaterowania w hotelach, Organizowanie zakwaterowania wakacyjnego,
Organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, Organizowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy, Ośrodki wypoczynkowe, Pensjonaty, Pensjonaty, domy gościnne, Świadczenie usług przez hotele i motele, Tymczasowe zakwaterowanie, Tymczasowy wynajem
pokoi, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, Udostępnianie zakwaterowania tymczasowego dla gości, Udzielanie informacji
dotyczących rezerwacji zakwaterowania, Udostępnianie informacji
o usługach tymczasowego zakwaterowania, Udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, Udostępnianie informacji
o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, Udo-
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stępnianie miejsc noclegowych w hotelach, Usługi agencji w zakresie
rezerwacji zakwaterowania [time share], Usługi agencji w zakresie
rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, Usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, Usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi agencji
wynajmu mieszkań [time share], Usługi biur zakwaterowania, Usługi
biura tury stycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, Usługi hosteli dla turystów, Usługi hotelowe, Usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, Usługi informacji, doradztwa
i rezerwacji w zakresie zakwaterowania tymczasowego, Usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], Usługi pensjonatów, Usługi recepcji na potrzeby tymczasowego zakwaterowania [wydawanie kluczy],
Usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], Usługi rezerwacji pokojów, Usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, Usługi rezerwacji zakwaterowania
[time share], Usługi w zakresie kwater wczasowych, Usługi w zakresie
obozów turystycznych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], Usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, Usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, Usługi
w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach, Usługi w zakresie
rezerwacji pokojów hotelowych, Usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], Usługi w zakresie wynajmu pokojów, Usługi
w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy, Usługi w zakresie zakwaterowania, Usługi w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, Usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, Usługi
w zakresie zakwaterowania w hotelach, Wynajem domów letniskowych, Wynajem domków letniskowych, Wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, Wynajem zakwaterowanie tymczasowego
w domach i mieszkaniach wakacyjnych, Wynajmowanie kwater, Wynajmowanie pokoi, Wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
Wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, Zakwaterowanie
na pobyt czasowy, Zapewnianie zakwaterowania na pobyt czasowy,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, Zapewnianie
zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych,
Zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w pensjonatach.

(111) 354406
(220) 2021 11 10
(210) 536313
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ, Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	EUnitedAGRI EUROPEAN UNION UNITED AGRICULTURE
(540)

(591) morski, szary, biały
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 Usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego, usługi public relations, usługi relacji z mediami, wyceny handlowe, 36 Doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo finansowe, 38 Agencje informacyjne, fora dla serwisów społecznościowych,
informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, transmisja podkastów, transmisja programów telewizyjnych, udostępnianie forów
internetowych online, 41 Dystrybucja filmów, informacja o edukacji,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów, konkursów [edukacja], produkcja filmów,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, tłumaczenia, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, 44 Doradztwo
w sprawach rolnych, 45 Audyty zgodności z prawem i przepisami,
doradztwo prawne w zakresie odpowiedzi na zapytania przetargowe, mediacje, usługi monitorowania prawnego, usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 354407
(220) 2021 11 17
(210) 536502
(151) 2022 06 02
(441) 2022 01 10
(732) FISERV POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) POLCARD GO

58

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO	Nr 36/2022

(510), (511) 9 Oprogramowanie do pobrania służące do realizacji
płatności, Oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych
służące do realizacji płatności, Oprogramowanie do pobrania służące
do przetwarzania płatności kartą kredytową, kartą debetową, kartą
podarunkową oraz płatności za pomocą portfela cyfrowego, Oprogramowanie do pobrania służące do przeprowadzania analiz danych
finansowych i przedstawiania wyników analiz, 36 Obsługa płatności,
Analizy danych finansowych, 42 Oprogramowanie jako usługa [SaaS]
służące do realizacji płatności, Oprogramowanie jako usługa [SaaS]
służące do przetwarzania płatności kartą kredytową, kartą debetową, kartą podarunkową oraz płatności za pomocą portfela cyfrowego, Usługi w zakresie monitorowania systemów komputerowych
w postaci analizy zagrożeń w celu ochrony danych, Usługi w zakresie
monitorowania systemów komputerowych w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do informacji cyfrowych, Oprogramowanie jako usługa [SaaS] służące do przeprowadzania analiz danych
finansowych i przedstawiania wyników analiz.

(111) 354408
(220) 2021 11 15
(210) 536478
(151) 2022 05 13
(441) 2022 01 24
(732) JAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kokanin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PIWO O MOCNYCH KORZENIACH JAWOROWE 7,2% EXTRA
MOCNE
(540)

(591) czarny, szary, żółty
(531) 05.01.03, 05.01.05, 05.01.11, 26.02.07, 26.04.02, 26.04.09,
26.04.12, 26.04.15, 26.04.17, 26.04.22, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 32 Piwo, napoje na bazie piwa.
(111) 354409
(220) 2021 11 04
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 28
(732) Virgin Enterprises Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Virgin
(540)

(210) 536064

(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 9 Urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania
dźwięku lub obrazu, Nagrania audio, nagrania audiowizualne, Pobieralne nagrania audio, nagrania audiowizualne do pobrania, Pobieralna muzyka cyfrowa, Podcasty, podcasty do pobrania, Sprzęt do przetwarzania
danych, Komputery, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie komputerowe do pobrania do świadczenia
usług bankowych, usług finansowych, usług zarządzania rachunkiem
bankowym, usług przekazów pieniężnych, usług płatniczych, analiz
finansowych i sprawozdań finansowych, usług zarządzania finansami,
zarządzania organizacjami charytatywnymi oraz usług informacyjnych
dotyczących bankowości i finansów, Aplikacje mobilne do pobrania

do użytku w związku z usługami bankowymi, ubezpieczeniowymi i finansowymi, usługami przekazów pieniężnych i zarządzaniem sprawami
finansowymi, Oprogramowanie aplikacji mobilnych lub interfejsu do telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych, Oprogramowanie
komputerowe, oprogramowanie komputerowe do pobrania i platformy
oprogramowania komputerowego związane z programami lojalnościowymi, nagrodami, rabatami i programami motywacyjnymi, Oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe do pobrania
i aplikacje mobilne do pobrania do świadczenia usług w dziedzinie
zdrowia i dobrego samopoczucia, muzyki i rozrywki, ludzi i planety, telekomunikacji i mediów, podróży i wypoczynku, Programy komputerowe do zarządzania danymi, Oprogramowanie komputerowe do analizy
informacji rynkowych, Oprogramowanie aplikacji mobilnych do użytku
w związku z programami lojalnościowymi, nagrodami, rabatami i programami motywacyjnymi, Oprogramowanie użytkowe do pobrania
do użytku w związku z programami lojalnościowymi, nagrodami, rabatami i programami motywacyjnymi, Oprogramowanie aplikacji komputerowych do przesyłania strumieniowego treści audiowizualnych za pośrednictwem Internetu, Oprogramowanie komputerowe i urządzenia
telekomunikacyjne umożliwiające połączenie z bazami danych i Internetem, Urządzenia do strumieniowego przesyłania multimediów cyfrowych, Oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości, Oprogramowanie
do gier w rzeczywistości wirtualnej, Zestawy słuchawkowe do rzeczywistości wirtualnej, Oprogramowanie do wirtualnych klas, Urządzenia telekomunikacyjne, Mobilne urządzenia telekomunikacyjne, Komputery
kieszonkowe (PDA), kieszonkowe komputery osobiste, telefony komórkowe, Pokrowce na telefony komórkowe, etui na telefony komórkowe,
Publikacje elektroniczne (do pobrania), Krokomierze, Kaski ochronne
do uprawiania sportu, Gogle sportowe, Urządzenia do nadawania,
transmisji, odbierania, przetwarzania, odtwarzania, kodowania i dekodowania programów radiowych i telewizyjnych oraz innych danych audio, wideo i obrazowych, Urządzenia do nadawania, transmisji, odbioru,
przetwarzania, odtwarzania, kodowania i dekodowania treści mediów
cyfrowych, Satelity, Magnetyczne nośniki danych, Cyfrowe nośniki
do nagrywania, Filmy kinematograficzne, Oprogramowanie do gier
komputerowych, Karty kodowane magnetycznie do przenoszenia danych, Kodowane karty lojalnościowe, Kodowane karty podarunkowe,
Karty wielofunkcyjne do usług finansowych, Karty obciążeniowe, karty gotówkowe, karty bankowe, karty czekowe, karty kredytowe, karty
debetowe, Kodowane karty inteligentne, Radia, Anteny i anteny do radia, Słuchawki do radia, Zestawy radiowe, Mobilne radiowe urządzenia
nadawcze, Elementy montażowe do radia, Centra muzyczne zawierające odbiorniki radiowe i telewizyjne, Radiotelefony, Elektroniczna baza
danych umożliwiająca zarejestrowanym organizacjom charytatywnym
obsługę darowizn i ubieganie się o pomoc w postaci darowizn, Aparatura i instrumenty dydaktyczne, Urządzenia do nawigacji satelitarnej,
Spektrografy astronomiczne, Automatyczne czujniki do śledzenia słońca, Kable do elektrycznych i optycznych systemów transmisji sygnałów,
Telefony satelitarne, Nadajniki satelitarne, Aparatura naukowa, Odbiorniki satelitarne, Astrometryczne urządzenia i przyrządy pomiarowe,
Procesory satelitarne, Urządzenia i przyrządy do odbioru i dekodowania
transmisji satelitarnych, Urządzenia do przetwarzania sygnałów, Sygnały świetlne lub mechaniczne, Urządzenia do transmisji sygnałów, Części
i wyposażenie wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 Papier, tektura, Druki, Materiał introligatorski, Fotografie, Materiały piśmienne, Kleje do artykułów papierniczych lub do użytku domowego, Materiały dla
artystów, Pędzle malarskie, Maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), Materiały instruktażowe i dydaktyczne (z wyjątkiem
aparatury), Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), Czcionki drukarskie, Matryce drukarskie, Karty plastikowe, Publikacje drukowane, Książki, komiksy, dzienniki, albumy, gazety,
czasopisma, plakaty, Kalendarze, Przewodniki, Broszury, Rozkłady jazdy,
Cenniki, Czasopisma pokładowe, Ulotki promocyjne, Publikacje reklamowe, Reklamy drukowane, Tablice reklamowe z kartonu lub papieru,
Szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, Papierowe torby, Drukowane
programy, Przybory do pisania, Długopisy, ołówki, kredki, Gumki, Linijki, Temperówki do ołówków, Piórniki i futerały na przybory piśmienne,
Pojemniki na ołówki, Albumy fotograficzne, Segregatory kołowe, Skoroszyty, Notatniki, Terminarze, Pocztówki, Rysunki (grafika), Naklejki,
Kalkomanie, Szablony, Czeki podróżne, druki na przekazy pieniężne, formularze przekazy pieniężne, Banknoty, Bony, czeki bankowe, książeczki
czekowe, książeczki wpłat, Klipsy do pieniędzy, Teczki na dokumenty,
Karty papierowe do użytku w ramach programów lojalnościowych, nagród, rabatów i zachęt, Części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 25 Odzież, obuwie, nakrycia głowy.
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(111) 354410
(220) 2021 12 01
(210) 537188
(151) 2022 05 24
(441) 2022 02 07
(732)	ARTYCH BARBARA ARTYCH FOR KIDS, Skierdy (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CERAMIKA W TERAPII
(540)

(591) pomarańczowy, niebieski, brązowy, czarny, biały
(531) 03.02.09, 03.02.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 28 Gry planszowe, Gry edukacyjne, Akcesoria do gier i zabaw, akcesoria do gimnastyki rąk, przyrządy do masażu dłoni, piłki
do masażu dłoni, masy plastyczne do terapii rąk, przyrządy do ćwiczeń
i rehabilitacji dłoni, jajko do ćwiczenia ręki, karty do gry, klocki, zabawki-nakładki na narzędzia pisarskie, wielokształtne kości do gry, kulki
do zabaw paluszkowych, krążki zabawki, pluszowe zabawki do ściskania, zabawki paluszkowe, puzzle, zabawki ściskacze do gimnastyki palców, plansze do gimnastyki palców, narzędzia wymuszające właściwy
chwyt: szpatułki, patyczki, stempelki, zabawka-ciężarki do ćwiczeń
paluszkowych, maty do lepienia z mas plastycznych, wałki zabawki, 41
Przekazywanie know-how, Organizowanie i prowadzenie warsztatów
i szkoleń z zakresu terapii, Kursy korespondencyjne, Informacja o edukacji, Nauczanie indywidualne, Warsztaty ceramiczne, Organizowanie
i prowadzenie konferencji, Organizowanie i prowadzenie kongresów,
Organizowanie i prowadzenie seminariów, Organizowanie i prowadzenie sympozjów, Organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], Publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, Publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], 44 Usługi doradcze w zakresie zdrowia,
Usługi medycyny alternatywnej, Usługi terapeutyczne.
(111) 354411
(220) 2021 12 15
(210) 537717
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) PASSAGE COSMETICS LABORATORY SPÓŁKA AKCYJNA,
Gałków Duży (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PASSAGE COSMETICS LABORATORY
(540)
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bakteryjne płyny do rąk i do mycia twarzy, preparaty do dezynfekcji rąk,
balsamy do celów leczniczych, zioła lecznicze, ekstrakty roślinne, substancje dietetyczne, środki odkażające, herbaty ziołowe, oleje lecznicze,
mazidła, preparaty na odmrożenia, 35 Doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi
sprzedaży artykułów kosmetycznych i farmaceutycznych, 42 Usługi analiz chemicznych, usługi badań biologicznych, bakteriologicznych, usługi
badań chemicznych, technicznych, usługi badań w zakresie kosmetyki,
usługi ekspertyz naukowych, badawczych, inżynieryjnych, projektowania – procesów, technologii, opracowywanie receptur.

(111) 354412
(220) 2021 12 15
(210) 537718
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Sokołów Podlaski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOKOLIKI
(510), (511) 29 Mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa,
dania gotowe na bazie mięsa, jaja, ryby, owoce morza nieżywe, zupy,
dania gotowe na bazie warzyw, warzywa przetworzone, przekąski
warzywne, pasty warzywne, przetwory warzywne, mleko, produkty
mleczne, nabiał, sery białe, sery żółte, desery mleczne i na bazie mleka, dania gotowe na bazie mleka, białko do celów kulinarnych, chipsy
ziemniaczane, chipsy mięsne, dipy, ekstrakty mięsne, ekstrakty warzywne, ekstrakty do zup, konserwy mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 354413
(220) 2021 11 29
(151) 2022 04 29
(441) 2021 12 27
(732) MIKISZ ŁUKASZ, Mikołów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	AlkoMaster
(540)

(210) 537040

(591) jasnozłoty, złoty, biały
(531) 24.01.13, 24.09.03, 24.09.07, 19.07.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 Emisja i transmisja programów telewizyjnych za opłatą-pay-per-view, Usługi transmisji programów telewizyjnych za opłatą-pay per view, 41 Organizowanie widowisk w celach rozrywkowych.
(111) 354414
(220) 2021 12 01
(210) 537187
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) RZEMIEŚLNICZE TRADYCJE KUR ZAPIAŁ PIWO CHMIELNE
NIEFILTROWANE BROWAR BŁONIE
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.03.06, 26.03.23, 27.05.05
(510), (511) 3 Kosmetyki, olejki aromatyczne, barwniki do celów kosmetycznych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji i golenia, kosmetyki upiększające, kolorowe kosmetyki, kremy, mleczka i maseczki kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji twarzy, pomadki do ust, błyszczyki
do ust, kosmetyki i preparaty do włosów, kremy, emulsje i żele nawilżające, produkty toaletowe takie jak: dezodoranty, mydła dezynfekcyjne,
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, lakiery do paznokci, preparaty do makijażu,
puder, preparaty do mycia, mydła przeciwpotowe, mydła lecznicze, preparaty do pielęgnacji paznokci, wyroby perfumeryjne, środki do czyszczenia zębów, wybielające pasty do zębów, mydła, 5 Preparaty farmaceutyczne, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty antybakteryjne,
mydła antybakteryjne, spraye antybakteryjne, żele antybakteryjne, chusteczki antybakteryjne, preparaty farmaceutyczne antybakteryjne, anty-

(591) różowy, beżowy, czerwony, niebieski, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, żółty, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 03.07.03, 25.12.25, 05.05.20, 03.04.07, 26.11.02, 26.01.16,
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27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.
(111) 354415
(220) 2021 12 01
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNE BECZKI ZISSOU APA American Pale Ale
(540)

(540)

(210) 537183

(591) biały, czarny, zielony, jasnozielony, ciemnozielony,
brązowy, niebieski, ciemnoniebieski, różowy, żółty, fioletowy,
pomarańczowy, szary, czerwony
(531) 03.07.15, 05.03.20, 27.05.01, 05.11.15, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.

(591) biały, czarny, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
czerwony, żółty, zielony, różowy, brązowy, fioletowy,
pomarańczowy
(531) 03.09.01, 26.11.02, 05.11.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.
(111) 354416
(220) 2021 12 01
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNE BECZKI MIAMI Lager
(540)

(111) 354418
(220) 2021 12 18
(151) 2022 06 22
(441) 2022 03 07
(732) PANPHILOV SERGEY, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ABBA
(540)

(210) 537874

(210) 537182
(591) czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 26.04.19, 29.01.12
(510), (511) 45 Usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej
dla organizacji non-profit.
(111) 354419
(220) 2021 12 16
(151) 2022 06 22
(441) 2022 03 07
(732) ORLEN OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(554) (znak przestrzenny)
(540) PLATINUM classic
(540)

(210) 537807

(591) czarny, biały, zielony, jasnozielony, ciemnozielony, różowy,
ciemnoróżowy, czerwony, brązowy, jasnobrązowy
(531) 03.07.07, 05.03.20, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15, 05.11.15
(510), (511) 32 Piwo i produkty piwowarskie, Piwo i piwo bezalkoholowe, Napoje orzeźwiające, Napoje odalkoholizowane, Napoje bezalkoholowe, Bezalkoholowe preparaty do produkcji napojów.
(111) 354417
(220) 2021 12 01
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INNE BECZKI JUNGLE IPA India Pale Ale

(210) 537181
(591) czerwony, niebieski, czarny, żółty, fioletowy, biały, srebrny
(531) 01.15.15, 01.15.21, 19.07.07, 25.01.15, 26.13.25, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 4 Oleje samochodowe, w tym napędowe, silnikowe, Oleje
przemysłowe, smary, parafina, paliwa.
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(111) 354420
(220) 2021 12 21
(151) 2022 06 17
(441) 2022 02 28
(732) ZAWISZ RAFAŁ AD MOTO, Katowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ReFiltration AD AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 537948

(591) szary, czarny, biały, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.15, 24.15.02
(510), (511) 1 Dodatki do paliwa [chemiczne], Adsorbenty chemiczne
do usuwania zanieczyszczeń z paliwa, Chemikalia do użytku w paliwach jako inhibitory mikrobiologicznego wzrostu [inne niż medyczne i weterynaryjne], Dodatki chemiczne do użytku w paliwach w celu
powstrzymywania korozji, Dodatki chemiczne do środków czyszczących stosowanych w układzie wtrysku paliwa, Mieszanki uszczelniające do powstrzymywania wycieków ze zbiorników ropy [chemikalia], Adsorbenty chemiczne, Dodatki chemiczne do oleju, Substancje
do usuwania oleju stosowane w procesach produkcyjnych, Katalizatory do stosowania w przemyśle przetwórczym oleju, Materiały syntetyczne do absorpcji oleju, Środki chemiczne do oczyszczania oleju,
Preparaty chemiczne do oczyszczania oleju, Preparaty chemiczne
do rozpraszania oleju, 37 Czyszczenie zbiorników, usługi czyszczenia zbiorników stacji paliw, Czyszczenie zbiorników magazynowych,
Czyszczenie zbiorników zasobnikowych, Konserwacja i naprawa
kotłów na paliwa stałe, Instalacja przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Naprawy lub konserwacja zbiorników zasobnikowych, Konserwacja i naprawa zbiorników magazynowych, Nakładanie powłok
ochronnych na powierzchnie zbiorników, Konserwacja i naprawa
przemysłowych zbiorników ciśnieniowych, Udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją zbiorników zasobnikowych,
Udzielanie informacji związanych z usługami czyszczenia zbiorników
zasobnikowych, Usługi czyszczenia rur, Usługi czyszczenia przemysłowego, Usługi czyszczenia kotłów, Czyszczenie pojemników
do przechowywania, Instalacja urządzeń do produkcji ropy naftowej, Instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, Konserwacja
i naprawa ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, Konserwacja
i naprawa systemów zawierających węże doprowadzające płyny,
Konserwacja i naprawa instalacji do przechowywania ropy naftowej i gazu, Konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych, Usługi
czyszczenia zbiorników, 42 Mikrofiltracja paliwa, Regeneracja paliwa,
Regeneracja absorbentów, Oczyszczanie paliwa, Badanie poziomu
zanieczyszczenia paliwa .
(111) 354421
(220) 2021 12 09
(210) 537529
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) WENTA JANUSZ WE-MET PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE,
Kamienica Królewska (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WE-MET
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 40 Recykling metali, Złomowanie pojazdów.
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(111) 354422
(220) 2021 12 06
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) SOLVEZA
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe.

(210) 537337

(111) 354423
(220) 2021 12 06
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SOLVEZA
(540)

(210) 537338

(591) niebieski, brązowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 26.04.02
(510), (511) 32 Piwo, Piwo bezalkoholowe.
(111) 354424
(220) 2021 12 07
(210) 537391
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) OLX Global B.V., Amsterdam (NL)
(540) (znak słowny)
(540)	ADRESUJEMY MARZENIA
(510), (511) 35 Publikowanie materiałów reklamowych, Ogłoszenia
reklamowe za pośrednictwem sieci komputerowej, Rozpowszechnianie reklam, Uaktualnianie materiałów reklamowych, Obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów,
Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich,
Ogłoszenia drobne, Udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, Usługi reklamowe i promocyjne,
Usługi w zakresie porównywania cen, Usługi informacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, Zarządzanie bazami danych dostępnymi
przez Internet, Gromadzenie danych w celu umieszczania ich w komputerowych bazach danych, Sortowanie danych w komputerowych
bazach danych, Usługi reklamowe dotyczące prowadzenia agencji
handlowych zajmujących się obrotem mieniem osobistym, 36 Usługi związane z majątkiem nieruchomym, Udostępnianie komputerowych baz danych nieruchomości online i baz danych online do przeszukiwania zawierających ogłoszenia drobne, anonse i ogłoszenia
o domach i mieszkaniach, apartamentach, kondominiach, domach
miejskich, nieruchomościach, nieruchomościach komercyjnych i lokalach na wynajem, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
(111) 354425
(220) 2021 12 02
(210) 537244
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) TECHMES KOBYŁECCY I WIATER SPÓŁKA JAWNA, Tarnów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) TECHMES
(540)

(591) niebieski, różowy, biały
(531) 27.05.05, 27.05.17, 26.02.07, 29.01.13
(510), (511) 7 Roboty do użytku przemysłowego, Roboty przemysłowe, 9 Instalacje elektryczne, Szafy rozdzielcze [elektryczność],
Tablice sterownicze [elektryczność], Instalacje alarmowe, Czujniki
temperatury, Czujniki ciśnienia, 37 Instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, Instalacja urządzeń elektrycznych, Naprawa urządzeń elektrycznych, Instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, Konserwacja i naprawa palników, Montaż i naprawa instalacji
grzewczych, 42 Opracowywanie projektów technicznych, Planowanie projektów technicznych.
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(111) 354426
(220) 2021 12 29
(210) 538217
(151) 2022 05 19
(441) 2022 01 31
(732)	GREEN TREE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	Green Tree
(540)

(591) jasnozielony, zielony, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 05.01.03, 05.01.16
(510), (511) 1 Masa celulozowa do produkcji papieru, Polimery do zastosowania w przemyśle, Polimery kwasu mlekowego, 6 Folia aluminiowa laminowana papierem, Folia metalizowana laminowana
papierem, 16 Torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru
lub tworzyw sztucznych, Folia, Folia bąbelkowa do pakowania, Folia
przylepna z tworzyw sztucznych do opakowań, Folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, Folia spożywcza,
Folia z tworzyw sztucznych do pakowania, Folia z tworzyw sztucznych
do pakowania żywności, Folia z biopolimerów naturalnych do pakowania żywności, Folia z biopolimerów do pakowania żywności, Folia
kompostowalna do owijania i pakowania, Laminat wysokobarierowy
biokompostowalny do pakowania żywności, Laminat polikompostowalny na bazie roślin i olejów estrów roślinnych do pakowania
żywności, 17 Folia rozdmuchiwana [inna niż do pakowania], Laminat
wysokobarierowy biokompostowalny do pakowania produktów przemysłowych, Laminat polikompostowalny na bazie roślin i olejów estrów roślinnych do pakowania produktów przemysłowych.
(111) 354427
(220) 2021 12 27
(210) 538140
(151) 2022 05 10
(441) 2022 01 24
(732) PREMIUM SALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) PSG EKOENERGIA
(540)

(591) żółty, niebieski, biały
(531) 26.01.05, 26.01.07, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 11 Pompy ciepła do przetwarzania energii, 37 Montaż
i konserwacja instalacji fotowoltaicznych.
(111) 354428
(220) 2021 12 30
(210) 538280
(151) 2022 05 10
(441) 2022 01 24
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) TRIDUFIT
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych,

Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla
niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne,
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie,
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.

(111) 354429
(220) 2021 12 30
(210) 538282
(151) 2022 05 10
(441) 2022 01 24
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) WellSen z melatoniną
(510), (511) 3 Kosmetyki, Mydła, Kremy, Pasty, Lotiony, Peelingi, Lakiery do paznokci, Maseczki kosmetyczne, Pomadki do ust, Antyperspiranty, Preparaty do kąpieli, Preparaty kosmetyczne do odchudzania,
Preparaty do golenia, Odświeżacze do ust w aerozolu, Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, Preparaty do czyszczenia protez zębowych, Żele i paski wybielające zęby, Preparaty do pielęgnacji włosów,
Szampony, Preparaty do opalania, Produkty perfumeryjne, Perfumy,
Chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, Preparaty do depilacji, Produkty toaletowe i kosmetyczne, Środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, Środki stosowane w praniu, w tym
środki wybielające, Olejki eteryczne, 5 Kosmetyki lecznicze, Produkty
farmaceutyczne, Produkty lecznicze, Witaminy i preparaty witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z minerałów, Dodatki witaminowe i mineralne, Mineralne wody do celów leczniczych,
Preparaty wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, Suplementy diety do celów leczniczych, Dietetyczne środki spożywcze
do celów leczniczych, Substancje dietetyczne do celów leczniczych,
Preparaty ziołowe do celów medycznych, Zioła lecznicze, Herbaty
lecznicze, Produkty biobójcze, Produkty biologiczne do celów medycznych lub weterynaryjnych, Produkty bakteriobójcze do celów
medycznych lub weterynaryjnych, Szczepionki, Surowice, Produkty
krwiopochodne, Produkty biotechnologiczne do celów medycznych
lub weterynaryjnych, Preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, Preparaty przeciwtrądzikowe, Płyny farmaceutyczne, Żywność dla
niemowląt, Plastry, Materiały do opatrunków gipsowych, Materiały
opatrunkowe, Środki sanitarne do celów medycznych, Środki odkażające, Produkty weterynaryjne, Produkty chemiczne przeznaczone
dla nauk medycznych, Preparaty diagnostyczne do celów medycznych, Środki dezynfekcyjne, 10 Aparaty i instrumenty medyczne,
Aparatura diagnostyczna do celów medycznych, Aparatura do analizy do celów medycznych, Butelki dla niemowląt, Aparatura i instrumenty chirurgiczne, Przyrządy do fizykoterapii, Przyborniki lekarskie,
Artykuły ortopedyczne, Smoczki dziecięce, Bandaże do celów leczniczych, Poduszki do celów leczniczych, Strzykawki do celów medycznych, Aparaty i narzędzia weterynaryjne.
(111) 354430
(220) 2021 12 29
(210) 538254
(151) 2022 05 10
(441) 2022 01 24
(732) SOKOŁÓW MICHAŁ CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU
DZIECKA A KUKU, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	A KUKU
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(540)

(591) biały, żółty, czarny
(531) 03.01.16, 03.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 Organizowanie i prowadzenie warsztatów, 44 Usługi
medyczne.
(111) 354431
(220) 2021 12 23
(210) 538103
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 24
(732) JANKIEWICZ KACPER BEWSEN PHARMA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	NANOMOOD FORTE
(510), (511) 5 Suplementy diety i preparaty dietetyczne, Suplementy
dietetyczne i odżywcze, Suplementy diety zawierające białko, Mineralne suplementy diety, Mineralne suplementy odżywcze, Suplementy z wapniem, Odżywcze suplementy diety, Białkowe suplementy diety, Przeciwutleniające suplementy diety, Suplementy z siarą,
Suplementy żywnościowe, Suplementy diety, Probiotyki jako suplementy, Suplementy ziołowe, Suplementy prebiotyczne, Przeciwutleniające suplementy, Suplementy odżywcze w płynie, Suplementy
diety w płynie, Suplementy diety dla sportowców, Suplementy diety dla ludzi, Suplementy diety dla niemowląt, Suplementy ziołowe
w płynie, Suplementy mineralne do żywności, Dodatki dietetyczne, Dodatki witaminowe, Dodatki odżywcze, Dodatki witaminowe
i mineralne, Lecznicze dodatki do żywności, Dodatki witaminowe
w płynie, Uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
Dodatki do żywności do celów niemedycznych, Dietetyczne dodatki
do żywności, Żywność dla diet medycznych, Produkty żywnościowe
dla niemowląt, Żywność dietetyczna do celów leczniczych, Balony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, Mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, Dożylne ciecze do nawadniania, odżywiania i podawania
preparatów farmaceutycznych, Preparaty dietetyczne i odżywcze,
Witaminy i preparaty witaminowe, Tabletki witaminowe, Preparaty
witaminowe, Suplementy diety sporządzone głównie z witamin, Preparaty witaminowe i mineralne, Napoje witaminizowane, Preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, Suplementy żywnościowe w postaci proszku, 35 Usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dodatkami
odżywczymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z dodatkami
witaminowymi i mineralnymi, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywnością dla diet medycznych, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku z dietetycznymi dodatkami do żywności, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dodatkami odżywczymi, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku z dodatkami witaminowymi i mineralnymi,
Usługi sprzedaży hurtowej w związku z żywnością dla diet medycznych, Usługi sprzedaży hurtowej w związku z dietetycznymi dodatkami do żywności, Usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, Usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, Usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, Usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, Udostępnianie
informacji o produktach konsumenckich dotyczących żywności lub
napojów, Usługi bezobsługowych sklepów detalicznych w odniesieniu do żywności, Usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, Usługi
sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych.
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(111) 354432
(220) 2021 12 24
(210) 538158
(151) 2022 05 26
(441) 2022 02 07
(732) CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY
ESPEFA, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Espinosine
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, suplementy diety, preparaty farmaceutyczne.
(111) 354433
(220) 2020 07 28
(210) 516508
(151) 2022 06 21
(441) 2020 09 21
(732) PRYSZCZEWSKA AGNIESZKA, PRYSZCZEWSKI PIOTR FIRMA
KONFEKCYJNA PAKER SPÓŁKA CYWILNA, Rzgów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) paker
(540)

(591) czarny, biały, żółty
(531) 26.01.03, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.12, 26.13.25, 27.05.17,
27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 25 długie kurtki, garnitury, kostiumy ze spódnicą, koszule, kurtki, męskie płaszcze, odzież damska, odzież wierzchnia dla kobiet, płaszcze.
(111) 354434
(220) 2021 02 08
(210) 524251
(151) 2022 06 17
(441) 2021 07 12
(732) OLESZCZUK JAROSŁAW, Siedlce (PL)
(540) (znak słowny)
(540) labootik
(510), (511) 3 Lakiery do paznokci, Zmywacze, Acetony, Bazy pod cienie,
Cienie, pigmenty, Kredki do oczu, Pomady, Żele do brwi, Tusze do rzęs,
Szminki, Pomadki, Błyszczyki, Żele do prania, Proszki do prania, Płyny
do mycia naczyń, Żele do mycia naczyń, Płyny do mycia podłóg, Żele
do czyszczenia toalet, Odkamieniacze, 35 Promocja sprzedaży, Usługi
sprzedaży detalicznej wyrobów kosmetycznych, Administrowanie i organizowanie usług sprzedaży wysyłkowej, Usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, Usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, Usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej kosmetyków,
Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej wyrobów kosmetycznych, Usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie:
artykułów kosmetycznych, suplementów diety, zabawek, artykułów
drogeryjnych, odzieży, biżuterii, ozdób choinkowych, artykułów drogeryjnych, perfum, ozdób świątecznych, przekąsek słonych, napoi.
(111) 354435
(220) 2021 02 22
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 07
(732) OWCZAREK PIOTR, Łódź (PL);
GAWLAK MICHAŁ, Łódź (PL);
CHAJDAS JAKUB, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) CGO FINANCE
(540)

(210) 525062

(591) biały, jasnozielony, szary
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, Rachunkowość,
księgowość i audyt, zarządzanie w działalności handlowej, Administrowanie działalności handlowej, Prace biurowe, Usługi rachunkowe, usługi
księgowe, prowadzenie ksiąg i ewidencji dla celów podatkowych, przygotowanie zeznań podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych
oraz ubezpieczeniowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych,
sporządzanie bilansów księgowych, usługi analizy kosztów, doradztwo
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w zakresie rachunkowości, analiza podatkowa przedsięwzięć, wycena
działalności handlowej, prowadzenie ewidencji pracowniczej, sporządzanie analiz ekonomicznych, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej i handlowej,
doradztwo w dziedzinie rachunkowości, doradztwo w zakresie organizacji, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi wycen
handlowych, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności,
Usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania,
opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, Usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny
działalności gospodarczej, Opracowywanie informacji statystycznych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych
bazach danych, Informacja o powyższych usługach, w tym prezentowana
w Internecie, Usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej
klasie, 36 Usługi finansowe, Usługi w zakresie majątku nieruchomego,
usługi finansowe, usługi audytów finansowych, doradztwo finansowe,
pozyskiwanie środków finansowych na rzecz osób trzecich, inwestowanie środków finansowych w imieniu osób trzecich, badania sprawozdań
finansowych, usługi biegłych rewidentów, przygotowywanie wycen i doradztwo w zakresie fuzji i podziałów spółek, przygotowywanie raportów
i analiz w zakresie sytuacji finansowej spółek, wyceny przedsiębiorstw, doradztwo finansowe przy nabyciu i sprzedaży przedsiębiorstw oraz udziałów w przedsiębiorstwach, usługi finansowej likwidacji przedsiębiorstw,
usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty,
analizy i opracowania na zamówienie klienta, wykonywanie ekspertyz
i prognoz finansowych, analiza finansowa, świadczenie usług konsultacyjne-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne,
wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem,
informacja o powyższych usługach, w tym prezentowana w Internecie,
Usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie.
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 354436
(220) 2021 03 17
(210) 526248
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 14
(732) WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) apaczka pro
(540)

(591) błękitny, granatowy
(531) 26.04.18, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 35 Usługi w zakresie logistyki takie jak zarządzanie logistyką klienta jako zarządzanie sprzedażą w kanałach dystrybucji,
Usługi obsługi klienta w zakresie przyjmowania reklamacji i zwrotów, Outsourcing w zakresie usług logistycznych, Usługi pośrednictwa handlowego, 36 Usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń
w szczególności ubezpieczeń towarów oraz przesyłek, Doradztwo
w sprawach ubezpieczeń, Usługi finansowe oraz pośrednictwo
w sprawach finansowych, 39 Krajowy i międzynarodowy transport
drogowy, lotniczy i morski, Logistyka transportu, Spedycja morska,
lotnicza, drogowa, kolejowa, Usługi w zakresie dostarczania towarów, dostarczania paczek, przesyłek oraz korespondencji, Fracht oraz
pośrednictwo frachtowe, Magazynowanie, dystrybucja towarów,
Konfekcjonowanie, Pakowanie towarów, Składowanie towarów, Metkowanie towarów do celów transportu, Wynajmowanie magazynów,
Wypożyczanie pojazdów, Rozładunek, Pośrednictwo w transporcie,
Usługi informacyjne w powyższym zakresie.
(111) 354437
(220) 2021 12 17
(151) 2022 06 22
(441) 2022 03 07
(732) SINGH JOGINDER, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IK INDIA KEBAB

(540)

(591) czarny, pomarańczowy, biały
(531) 01.15.05, 08.05.01, 08.05.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Usługi w zakresie przygotowywania jedzenia
i napojów.
(111) 354438
(220) 2021 08 13
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732)	ECO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ICER
(540)

(210) 532647

(591) zielony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25
(510), (511) 30 Mąka i mieszanki mączne, płatki owsiane, żytnie, kukurydziane i sojowe, przetworzone ziarna zbóż do pokarmów spożywanych
przez ludzi, suchy zakwas piekarski, dodatki piekarskie, posypki i dodatki smakowe do pieczywa, koncentraty w proszku chleba i pieczywa,
koncentraty spożywcze, w tym półprodukty żywnościowe w proszku
na bazie mąki zbożowej, takie jak kluski, kopytka, naleśniki, gofry, pizza,
tortille oraz półprodukty żywnościowe w proszku na bazie skrobi, w tym
placki ziemniaczane, ziemniaki puree, sosy do mięs, sosy pomidorowe
i sałatkowe, panierki, przyprawy, koncentraty cukiernicze deserów i ciast
w proszku, kremy deserowe, kremy do ciast i polewy w proszku, galaretki, budynie i kisiele w proszku, sosy do polewania deserów, preparaty
usztywniające do bitej śmietany, dodatki i proszki spulchniające do pieczenia, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, posypki dekoracyjne
do ciast, siemię lniane do celów kulinarnych, ziarna sezamu [przyprawy],
31 otręby pszenne, otręby zbożowe, nasiona słonecznika, 42 Analizy
i badania laboratoryjne surowców i produktów oraz opracowywanie warunków technologicznych i recepturowanie składów wyrobów z zakresu
piekarnictwa, cukiernictwa, koncentratów spożywczych i gastronomii.
(111) 354439
(220) 2021 08 03
(210) 532358
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732)	ARENT JADWIGA, RUTECKA IRENA BAJKOWY DWOREK
SPÓŁKA CYWILNA, Mława (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BAJKOWY DWOREK
(540)

(210) 537834
(591) różowy, niebieski, żółty, czarny
(531) 02.01.01, 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.02,
29.01.04, 29.01.08
(510), (511) 41 Prowadzenie przedszkola.
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(111) 354440
(220) 2021 08 07
(210) 532475
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) polsat box go PPV
(540)

(591) żółty, biały
(531) 26.04.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia,
publikacje elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, aplikacje
mobilne, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych lub multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, oprogramowanie do transmisji strumieniowej treści audiowizualnych i wideo na przenośne
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedialnych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizowania i rekomendowania treści
audiowizualnych, oprogramowanie dla telefonów komórkowych,
tabletów, komputerów osobistych i podręcznych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do korzystania z usług wideo na żądanie,
oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści multimedialnych, oprogramowanie do pobierania lub odtwarzania treści audiowizualnych, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania programów telewizyjnych
na urządzeniach przenośnych, w tym telefonach komórkowych i tabletach, oprogramowanie do oglądania treści multimedialnych
na komputerach, oprogramowanie do oglądania treści audiowizualnych na komputerach, oprogramowanie do oglądania programów
telewizyjnych na komputerach, elektroniczne nośniki danych, nagrania cyfrowe, nagrania audio, nagrania wideo, nagrania audio-wideo,
telefony, tablety, telewizory, elektroniczne terminale komunikacyjne, terminale komputerowe, terminale telefoniczne, terminale danych, terminale multimedialne, terminale POS, terminale poczty
elektronicznej, terminale elektronicznych płatności, modemy, modemy komunikacyjne, modemy telefoniczne, modemy komputerowe,
modemy wewnętrzne, modemy zewnętrzne, routery, karty sieciowe,
elektroniczny sprzęt biurowy, wzmacniacze, przedwzmacniacze, odbiorniki radiowe, elektroniczne urządzenia do przetwarzania dźwięku, odtwarzacze treści audio-wideo, urządzenia audiowizualne z wyświetlaczem, dekodery, dekodery telewizyjne, dekodery radiowe,
dekodery sygnałów, dekodery elektroniczne, dekodery cyfrowe,
urządzenia telewizyjne, aparatura telewizyjna, nagrywarki telewizyjne, kamery, wzmacniacze sygnałów telewizyjnych, wzmacniacze sygnałów radiowych, wzmacniacze sygnałów telekomunikacyjnych,
elektroniczne urządzenia monitorujące, konwertery standardów telewizyjnych, konwertery standardów radiowych, zestawy kina domowego, projektory do kina domowego, wyświetlacze do zestawów
kina domowego, projektory, projektory cyfrowe, projektory multimedialne, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe,
przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze,
akcesoria do urządzeń komunikacyjnych, akcesoria do urządzeń mobilnych, akcesoria do telefonów, akcesoria do tabletów, futerały
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na urządzenia mobilne, futerały na telefony, futerały na tablety, etui
na urządzenia mobilne, etui na telefony, etui na tablety, kable, adaptery, słuchawki, głośniki, ładowarki, ładowarki samochodowe, przenośne urządzenia do ładowania urządzeń mobilnych, zasilacze,
uchwyty do mocowania urządzeń mobilnych, uchwyty samochodowe do urządzeń mobilnych, szkło ochronne, szkło ochronne do urządzeń mobilnych, szkło ochronne do telefonów, szkło ochronne do tabletów, szkło hartowane do ochrony ekranów urządzeń mobilnych,
szkło hartowane do ochrony ekranów telefonów, szkło hartowane
do ochrony ekranów tabletów, ochraniacze ekranów urządzeń mobilnych z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów telefonów
z tworzyw sztucznych, ochraniacze ekranów tabletów z tworzyw
sztucznych, folia polimerowa do ochrony ekranów urządzeń mobilnych, folia polimerowa do ochrony ekranów telefonów, folia polimerowa do ochrony ekranów tabletów, 35 Pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi wsparcia administracyjnego, prace
biurowe, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, usługi analizy i informacji biznesowej, badania rynkowe, analizy
gospodarcze, administrowanie działalnością gospodarczą, zarządzanie działalnością gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, organizacja działalności gospodarczej, audyt działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, handlu, reklamie,
promocji, agencje informacji handlowej, organizacja wystaw handlowych, organizacja targów handlowych, usługi reklamowe, usługi
agencji reklamowych, usługi marketingowe, usługi promocyjne,
usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych lub promocyjnych, promocja towarów i usług, usługi public relations, produkcja
reklam, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamowego w środkach przekazu, reklamy korespondencyjne, sondaże
opinii, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, przetwarzanie, systematyzacja danych i zarządzanie nimi, komputerowe przetwarzanie danych,
elektroniczne przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarzaniem
danych, doradztwo związane z przetwarzaniem danych, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, wyszukiwanie informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich,
skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, usługi
sprzedaży towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż detaliczna towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa
domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, sprzedaż hurtowa
towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej,
technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego,
odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego, spożywczej,
medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów z branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, fotowoltaicznej, komputerowej, medialnej, filmowej, telewizyjnej, edukacyjnej, technologicznej, elektronicznej, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieżowej, sportowej, zabawek, sprzętu biurowego,
spożywczej, medycznej, rozrywkowej, kulturalnej, pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznawać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej oraz
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, pośrednictwo w zakresie sprzedaży usług, usługa polegająca na prezentacji ofert usług,
sprzedaż hurtowa i detaliczna paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz
produktów pochodnych, pośrednictwo w zakresie sprzedaży paliw
stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, doradztwo handlowe w zakresie wykorzystania energii i paliw oraz produktów pochodnych, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej, pośrednictwo w zakresie sprzedaży energii,
w tym energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie wykonywaniem
umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług
w zakresie przesyłania i dystrybucji energii, w szczególności elek-
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trycznej i cieplnej, zaopatrywania w energię, w szczególności elektryczną i cieplną, dystrybucji i zaopatrywania w wodę, usług zaopatrywania w parę wodną i gorącą wodę, usług związanych
z odprowadzaniem ścieków, usług związanych z wywozem śmieci,
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług medycznych,
pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia, organizowania i zapewniania dostępu do usług opiekuńczych,
zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania
i późniejszego korzystania z usług medycznych i opiekuńczych, pośrednictwo w zakresie zawierania umów dotyczących świadczenia,
organizowania i zapewniania dostępu do usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, usług ochroniarskich,
usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie wykonywaniem umów dotyczących udostępniania i późniejszego korzystania z usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób
i mienia, usług ochroniarskich, usług doradztwa w sprawach bezpieczeństwa, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
radiowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie stacji
telewizyjnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 38 Usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia agencji prasowych, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie:
rozpowszechniania wiadomości i aktualności, zbieranie i przesyłanie
informacji, działalność centrów telefonicznych (call center), usługi telekomunikacyjne, usługi komunikacji elektronicznej, usługi telekomunikacyjne przewodowe, usługi telekomunikacyjne bezprzewodowe, usługi telekomunikacji satelitarnej, usługi komunikacji radiowej,
usługi komunikacji za pośrednictwem sieci światłowodowych, usługi
komunikacji za pośrednictwem telefonów komórkowych, usługi
łączności poprzez terminale komputerowe, usługi nadawania bezprzewodowego, usługi nadawania telewizji kablowej, oferowanie
połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych,
transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, usługi wideo
na życzenie, usługi udostępniania treści audiowizualnych, wideo, audio oraz multimedialnych na żądanie, udostępnianie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych
sieci komunikacji elektronicznej, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, usługi transmisyjne, łączność poprzez
sieci komputerowe, usługi dostępu do internetu, usługi dostępu
do sieci komunikacji elektronicznej, usługi w zakresie emisji radiowej
i telewizyjnej, bezprzewodowa transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów telewizyjnych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie bezprzewodowe, przekaz satelitarny,
nadawanie i transmisja programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nadawanie informacji za pośrednictwem telewizji, nadawanie informacji za pośrednictwem radia, nadawanie informacji za pośrednictwem satelity, nadawanie muzyki,
nadawanie programów przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów za pośrednictwem internetu,
nadawanie telewizji kablowej, nadawanie wiadomości [środkami
elektronicznymi], nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem internetu lub innych sieci komunikacji elektronicznej, usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multimedialnych za pomocą internetu lub innych sieci
komunikacji elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do treści,
stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do filmów, innych nagrań i programów telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego do programów radiowych,
agencje informacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu,
usługi poczty elektronicznej, zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w internecie, usługi teletechniczne, usługi teleinformatyczne, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie
telefonów, wypożyczanie urządzeń służących do komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej, dostarczanie informacji o położeniu obiektów lokalizowanych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie prowadzenia stacji radiowych
polegające na zapewnianie infrastruktury technicznej, usługi w zakresie prowadzenia stacji telewizyjnych polegające na zapewnianie
infrastruktury technicznej, usługi informacyjne, doradcze i konsulta-

cyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług, 41 Nauczanie,
kształcenie, edukacja, usługi edukacyjne świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, rozrywka, organizowanie imprez
rozrywkowych, organizowanie konkursów i wystaw edukacyjnych
i rozrywkowych, działalność sportowa, działalność kulturalna, organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, organizowanie szkoleń, organizowanie konferencji, organizowanie sympozjów, usługi wydawnicze, elektroniczne usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych, publikowanie, publikowanie elektroniczne, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie materiałów drukowanych, komputerowy skład drukarski,
wydawanie książek, wydawanie wykazów oraz list, wydawanie gazet, wydawanie czasopism, wydawanie periodyków, produkcja filmów, produkcja nagrań wideo, rozpowszechnianie i dystrybucja
analogowych i cyfrowych programów telewizji kablowej, naziemnej,
satelitarnej, usługi sprzedaży programów radiowych, usługi sprzedaży programów telewizyjnych, wynajem stacji radiowych, wynajem
stacji telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja
programów radiowych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia
nagrań, usługa prowadzenia portali internetowych w zakresie: udostępniania zapisów audycji radiowych i telewizyjnych, informacji
o programach i repertuarze, udostępniania wersji obcojęzycznych
i polskojęzycznych utworów, udostępniania gier, wyboru pakietów
programowych programów telewizyjnych i radiowych, udostępnianie
filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem
usługi transmisji wideo na żądanie, udostępnianie treści cyfrowych
online nie do pobrania, udostępnianie treści audiowizualnych online
nie do pobrania, udostępnianie treści multimedialnych online
nie do pobrania, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań
muzycznych, usługi w zakresie nagrań, usługi studia nagrań, usługi
postprodukcji filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych i radiowych, projekcja filmów, wypożyczanie filmów, wypożyczanie nagrań wideo, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie treści
audiowizualnych, wypożyczanie treści multimedialnych, dystrybucja
filmów, dystrybucja nagrań wideo, dystrybucja programów telewizyjnych, dystrybucja programów radiowych, gry oferowane on-line,
usługi publikowania tekstów, czasopism, wydawnictw nieperiodycznych i publikacji elektronicznych, w tym on-line, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące uprzednio wymienionych usług.

(111) 354441
(220) 2021 10 28
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732)	Nicoventures Holdings Limited, Londyn (GB)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) WHAT’S YOUR FLAVOUR
(540)

(210) 535935

(531) 26.01.01, 26.01.16, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 34 Papierosy, Tytoń, surowy lub przetworzony, Wyroby
tytoniowe, Substytuty tytoniu (nie do celów medycznych), Cygara, Cygaretki, Zapalniczki dla palaczy, Zapałki, Artykuły dla palaczy,
Bibułki papierosowe, Gilzy papierosowe, Filtry papierosowe, Kieszonkowe urządzenia do skręcania papierosów, Ręczne maszynki
do umieszczania tytoniu w papierowych gilzach, Papierosy elektroniczne, Kartridże do papierosów elektronicznych, Płyny do papierosów elektronicznych, Wyroby tytoniowe do podgrzewania,
Urządzenia i części do urządzeń służących do podgrzewania tytoniu,
Substytuty tytoniu do celów inhalacji, Papierosy zawierające substytuty tytoniu, Papierośnice, Pudełka na papierosy, Snus z tytoniem,
Tabaka z tytoniem, Snus bez tytoniu, Tabaka bez tytoniu, Beztytoniowe doustne saszetki z nikotyną (nie do użytku medycznego), 35 Usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą e-papierosów, papierosów elektronicznych, płynów do papierosów elektronicznych,
tytoniu, artykułów dla palaczy, zapałek, waporyzatorów osobistych
i papierosów elektronicznych osobistych oraz aromatów i rozwiązań
do nich, Zarządzanie relacjami z klientem, Usługi lojalnościowe dla
klientów, Organizacja i zarządzanie programami lojalnościowymi
dla klientów, Wszystkie te usługi związane wyłącznie z papierosami elektronicznymi, elektronicznymi urządzeniami do palenia oraz
bateriami i akumulatorami do papierosów elektronicznych i elektro-
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nicznych urządzeń do palenia, Usługi reklamowe i marketingowe,
Reklama w celach komercyjnych lub reklamowych, Usługi realizacji
zamówień, mianowicie administracyjne przetwarzanie i organizowanie zamówień zakupu, usługi elektronicznego przetwarzania
zamówień, udzielanie informacji w celu wsparcia wyboru towarów
konsumenckich spełniających potrzeby konsumenta, usługi reklamowe i promocyjne dla innych, zarządzanie i lokalizowania kart
kredytowych, kart debetowych, kart podarunkowych, kart przedpłaconych, kart z odroczoną płatnością i innych form transakcji płatniczych dla celów biznesowych, wydawanie i dostarczanie pokwitowań płatności elektronicznych i transakcji płatniczych, elektroniczne
przetwarzanie zamówień dla innych, Usługi doradcze, konsultacyjne
i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych usług, 42
Dostarczanie systemu internetowego i portali internetowych w dziedzinie handlu między przedsiębiorstwami a konsumentami, Usługi
doradcze, konsultingowe i informacyjne dotyczące wszystkich wyżej
wymienionych usług.
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(510), (511) 3 Nielecznicze kosmetyki do pielęgnacji twarzy, Kosmetyki do makijażu i demakijażu.

(111) 354444
(220) 2021 09 10
(151) 2022 06 21
(441) 2022 02 21
(732) FUNDACJA ASBIRO, Jędrzejów (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	ASBIRO
(540)

(210) 533786

(531) 27.05.01, 26.04.03, 26.04.19, 26.11.07
(510), (511) 18 Paski i pasy skórzane (inne niż odzież), Pasy wojskowe,
Pasy do bagażu, Skórzane pasy na ramię, Plecaki, Plecaki skórzane,
Walizy, Torby podróżne, Teczki skórzane, Aktówki, Dyplomatki, Portfele, Torby i portfele skórzane, Torebki skórzane, Saszetki męskie, Saszetki biodrowe, Saszetki na przybory toaletowe, Japońskie saszetki
uniwersalne [shingen-bukuro], Saszetki-nerki, Portfele na nadgarstek, Portfele na karty kredytowe, Koalicyjki oficerskie, Pasy i paski
do ekwipunku wojskowego, Pasy naramienne ze skóry, 25 Odzież
ze skóry i/lub imitacji skóry, Kurtki skórzane, Paski i pasy skórzane-odzież, Pasy przez ramię do odzieży, Pasy parciane do spodni, Nakrycia głowy, 26 Szlufki (materiały krawiectwa damskiego), Ozdobne artykuły tekstylne, Dodatki do odzieży, Klamry do pasków, 35
Usługi handlu detalicznego, usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej
i detalicznej, świadczone między innymi także za pośrednictwem
Internetu (sklepy online) takich towarów jak: odzież ze skóry i/lub
imitacji skóry, kurtki skórzane, paski i pasy skórzane, pasy przez ramię do odzieży, pasy parciane do spodni, nakrycia głowy, paski i pasy
skórzane (inne niż odzież), pasy wojskowe, pasy do bagażu, skórzane pasy na ramię, plecaki, plecaki skórzane, walizy, torby podróżne,
teczki skórzane, aktówki, dyplomatki, portfele, torby i portfele skórzane, torebki skórzane, saszetki męskie, saszetki biodrowe, saszetki
na przybory toaletowe, japońskie saszetki uniwersalne [shingen-bukuro], saszetki nerki, portfele na nadgarstek, portfele na karty kredytowe, koalicyjki oficerskie, pasy i paski do ekwipunku wojskowego,
pasy naramienne ze skóry, szlufki (materiały krawiectwa damskiego),
ozdobne artykuły tekstylne, dodatki do odzieży, klamry do pasków,
Handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
Prezentacja oferty handlowej dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, Pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, Zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, Organizowanie usług
wynikających z umów z osobami trzecimi (handel), Usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, Usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, Informacja o wymienionych usługach, m.in. za pomocą Internetu.

(591) zielony, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.03, 24.01.13
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, Urządzenia audiowizualne,
Audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], Przyrządy pomiarowe, Urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki
za pomocą energii elektrycznej, Programy komputerowe, Programy
komputerowe do celów edukacji, Aplikacje komputerowe do pobrania, Edukacyjne oprogramowanie komputerowe, Interaktywne
oprogramowanie komputerowe, Edukacyjne aplikacje komputerowe, Interaktywne multimedialne programy komputerowe, Interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę
informacji, Interaktywne systemy komputerowe, Komputerowe
oprogramowanie do pracy zespołowej [groupware], Komputerowe
urządzenia do programowania, Komputerowe systemy operacyjne,
Komputerowe programy operacyjne, Komputery i sprzęt komputerowy, Komputery do użytku w zarządzaniu danymi, Oprogramowanie komputerowe [programy], Oprogramowanie komputerowe, 16
Czasopisma branżowe, Czasopisma fachowe, Materiały drukowane, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Artykuły biurowe, Bloki
listowe, Drukowane materiały piśmienne, Drukowane materiały
szkoleniowe, Drukowane programy zajęć, Fiszki, Gazety, Materiały
do pisania, Materiały edukacyjne i instruktażowe, Materiały piśmienne, Materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, Papierowe materiały dydaktyczne, 35 Rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów
reklamowych [ulotek, broszur, ulotek informacyjnych i próbek],
Rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, Usługi reklamowe,
promocyjne i marketingowe, 41 Edukacja, rozrywka i sport, Usługi
edukacyjne i instruktażowe, Badania edukacyjne, Edukacja, Edukacja
dorosłych, Edukacja [nauczanie], Nauczanie, Organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie
seminariów szkoleniowych, Organizacja i przeprowadzanie kursów
edukacyjnych, Organizacja seminariów, Organizacja szkoleń, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw w celach szkoleniowych, Organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych
grup dyskusyjnych, nie online, Organizowanie i prowadzenie zajęć,
Organizowanie i prowadzenie kursów w szkołach dziennych dla dorosłych, Organizowanie i prowadzenie targów do celów akademickich, Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach szkoleniowych,
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach edukacyjnych,
Organizowanie i prowadzenie wykładów w celach szkoleniowych,
Organizowanie i prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie targów edukacyjnych, Organizowanie
imprez edukacyjnych, Organizowanie konferencji edukacyjnych, Organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów szkoleniowych, Organizowanie seminariów edukacyjnych,
Organizowanie spotkań z dziedziny edukacji, Prowadzenie imprez
edukacyjnych, Prowadzenie kursów edukacyjnych, 42 Analiza naukowa, Badania naukowe, Badania i analizy naukowe.

(111) 354443
(220) 2021 11 10
(210) 536318
(151) 2022 04 19
(441) 2021 12 20
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Bielenda BLUE MATCHA

(111) 354445
(220) 2021 02 25
(151) 2022 01 05
(441) 2021 09 20
(732) SPORT EVENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) IMPERIUM KOBIET

(111) 354442
(220) 2021 12 07
(210) 537443
(151) 2022 06 15
(441) 2022 02 28
(732) WARCHOŁ DAMIAN GALLANTERIA-WYROBY ZE SKÓRY,
Radom (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) BLAKARDO GALANTERIA NA KAŻDĄ OKAZJĘ
(540)

(210) 525247
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(111) 354447
(220) 2021 10 19
(210) 535421
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) DAKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dakro E-MOBILITY
(540)

(540)

(591) czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 Usługi edukacyjne w tym w zakresie wszelkich dyscyplin sportowych i zachowań prozdrowotnych, usługi w zakresie
rozrywki, rekreacji, kultury, usługi związane z działalnością sportową
dla grup i osób indywidualnych, prowadzenie: zajęć sportowych,
obozów sportowych, klubów fitness, obiektów służących poprawie
kondycji fizycznej i kulturystyce, pokazów edukacyjnych, kursów,
seminariów, konferencji, doradztwo edukacyjne i zawodowe, usługi
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, usługi związane
z oceną szkoleń i wydawaniem certyfikatów, organizowanie programów wymiany studenckiej, prowadzenie obiektów sportowych,
promowanie i organizowanie imprez sportowych, festiwali tematycznych, galerii sztuki, wystaw o tematyce kulturalnej, wystaw tematycznych, imprez plenerowych, festynów i imprez rozrywkowych,
usługi producentów i sponsorów wydarzeń: sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, pokazów, festiwali polegające na koordynowaniu etapów tych wydarzeń, usługi w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu sportowego, maszyn i urządzeń, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, produkcja filmów o tematyce sportowej, kulturalnej,
rozrywkowej, nagrywanie ćwiczeń fizycznych na nośnikach elektronicznych i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu, usługi w zakresie organizowania, nagrywania, montażu
i rozpowszechniania audycji radiowych i telewizyjnych o tematyce
rozrywkowej, sportowej, związanej z zachowaniami prozdrowotnymi, usługi wydawnicze, usługi tłumaczeń.
(111) 354446
(220) 2021 07 08
(151) 2022 06 02
(441) 2022 02 14
(732) RUSIN BARTOSZ, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) SYDORIA
(540)

(591) zielony, biały
(531) 01.15.15, 15.09.10, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 Części i akcesoria do pojazdów, w tym samochodów,
z napędem elektrycznym, 35 Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym online, towarów: pojazdy, w tym samochody, z napędem elektrycznym oraz części i akcesoria do tych pojazdów, środki
do czyszczenia i konserwacji pojazdów z napędem elektrycznym lub
poszczególnych podzespołów tych pojazdów, oleje do pojazdów
elektrycznych, kosmetyki pielęgnacyjne do pojazdów, odświeżacze
powietrza, płyny eksploatacyjne do pojazdów elektrycznych, 37
Usługi serwisowe pojazdów, w tym samochodów, z napędem elektrycznym, Konserwacja i naprawy pojazdów, w tym samochodów,
z napędem elektrycznym, Ładowanie akumulatorów do pojazdów
z napędem elektrycznym, Ładowanie baterii do pojazdów z napędem elektrycznym, 39 Wynajem oraz wypożyczanie pojazdów,
w tym samochodów, z napędem elektrycznym.
(111) 354448
(220) 2021 11 06
(151) 2022 06 09
(441) 2022 02 21
(732) FUNDACJA MEAKULTURA, Gliwice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Save The Music
(540)

(210) 536144

(210) 531281

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 14 Biżuteria i wyroby jubilerskie, Akcesoria do wyrobu biżuterii, Bransoletki [biżuteria], Bransoletki z metali szlachetnych, Dzieła
sztuki z metali szlachetnych, Kolczyki, Łańcuszki [biżuteria], Łańcuszki
jubilerskie, Naszyjniki, Pierścionki, Szpilki ozdobne, Zapięcia do biżuterii, 25 Obuwie, Odzież, Bielizna osobista, Bokserki, Czapki [nakrycia
głowy], Daszki, Kamizelki, Kaptury, Kąpielówki, Koszulki z krótkim
rękawem, Legginsy, Opaski na głowę, Paski, Podkoszulki sportowe,
Pulowery, Rękawiczki, Skarpetki, Stroje plażowe, Szale, Szlafroki, Trykoty, Koszule, Swetry, Chusty [odzież], Bluzy, Spodnie, Krawaty, Kurtki,
Nakrycia głowy, Garnitury, 35 Usługi handlu detalicznego w zakresie
sprzedaży biżuterii i wyrobów jubilerskich oraz odzieży i obuwia, Usługi handlu hurtowego w zakresie sprzedaży biżuterii i wyrobów jubilerskich oraz odzieży i obuwia, Usługi sprzedaży w hurtowniach, sklepach
detalicznych, za pomocą Internetu oraz sprzedaż wysyłkowa biżuterii
i wyrobów jubilerskich oraz odzieży i obuwia, Organizowanie sprzedaży biżuterii i wyrobów jubilerskich oraz odzieży i obuwia w trybie
aukcji również internetowych i przetargów.

(591) różowy, biały
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Muzyczne nagrania dźwiękowe, Muzyczne nagrania
wideo, Muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, Nagrania audio
i wideo, Nagrania muzyczne, Płyty kompaktowe z muzyką, Publikacje
elektroniczne, Serie muzycznych nagrań dźwiękowych, Videocasty,
Muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, Taśmy z nagraniami muzyki, Podcasty, Taśmy audio, Taśmy wideo, Kasety, Płyty
kompaktowe, Płyty winylowe, Dyski kompaktowe [CD-ROM-y], Płyty
DVD, Filmy do pobrania, 41 Usługi rozrywkowe, Usługi rozrywkowe,
zajęcia sportowe i kulturalne, Usługi edukacyjne, Usługi w zakresie
nagrań dźwiękowych i rozrywki wideo, Świadczenie usług w zakresie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Usługi rozrywkowe w postaci
produkcji estradowej i kabaretu, Produkcja nagrań dźwiękowych i/
lub wideo, Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych, filmowych, wideo
i telewizyjnych, Muzyczne usługi wydawnicze i usługi w zakresie nagrywania muzyki, Usługi wydawnicze, Udostępnianie zdjęć online
nie do pobrania, Udostępnianie filmów online nie do pobrania, Udostępnianie treści audio online nie do pobrania, Udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie tekstów, Organizacja konferencji edukacyjnych,
Organizacja wystaw w celach edukacyjnych, Organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, Organizowanie konkursów
artystycznych, Organizowanie konkursów w celach kulturalnych,
Organizowanie pokazów w celach kulturalnych, Organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych, Organizowanie seminariów w ce-
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lach edukacyjnych, Organizowanie spotkań i konferencji, Organizowanie wykładów, Planowanie konferencji w celach edukacyjnych,
Prowadzenie konferencji edukacyjnych, Prowadzenie konkursów
w Internecie, Nagrywanie muzyki, Produkcja muzycznych filmów
wideo, Realizacja nagrań audiowizualnych, Edukacja, Nauka muzyki, Organizacja warsztatów i seminariów, Organizowanie wykładów
edukacyjnych, Prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, Szkolenia z zakresu rozumienia muzyki, Rozrywka z udziałem muzyki,
Udostępnianie publikacji elektronicznych online z dziedziny muzyki,
nie do pobrania, Usługi edukacyjne w zakresie muzyki, Koncerty muzyczne, Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów,
Prezentacja koncertów.
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(111) 354450
(220) 2021 11 25
(210) 536905
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Dentosept FAST PhytoPharm 30 ml spray ulga dla
podrażnionych dziąseł regeneracja błony śluzowej
(540)

(111) 354449
(220) 2021 11 24
(210) 536871
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 07
(732) ŚWIERCZEK RAFAŁ AGENCJA HANDLOWA RAFA,
Nowy Sącz (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) rafa WINO
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 33 Wino, Napoje alkoholowe, 35 Sprzedaż hurtowa oraz
detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie wina i napojów
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych,
Usługi reklamy i promocji, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych i w Internecie skrzynek drewnianych na wino,
półek na wino, półek-ekspozytorów butelek z winem, kontenerów
na wino, pojemników drewnianych, Eksport, import, promocja i reklama skrzynek drewnianych na wino, półek na wino, półek-ekspozytorów butelek z winem, kontenerów na wino, pojemników drewnianych, Sprzedaż hurtowa oraz detaliczna, w sklepach stacjonarnych
i w Internecie żywności i artykułów spożywczych, wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb,
filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów, przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie owoców, sałatek
owocowych i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych, produktów nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów,
śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych,
kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy i herbaty, czekolady
i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków, marynat, sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów,
słodyczy, czekolady, cukierków, batoników, owoców w czekoladzie,
przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, Eksport,
import, promocja i reklama żywności i artykułów spożywczych,
wędlin, przetworów wędliniarskich, mięsa, ekstraktów i przetworów mięsnych, ryb, filetów rybnych, przetworów rybnych, dżemów,
przetworów owocowych, mrożonych owoców, przekąsek na bazie
owoców, sałatek owocowych i warzywnych, przetworów warzywnych, warzyw mrożonych, zup warzywnych, syropów smakowych,
produktów nabiałowych, mleka, produktów na bazie mleka, jogurtów, masła, serów, śmietany, kefiru, napojów mlecznych, produktów
mącznych, pieczywa, ciast, ciastek, produktów piekarniczych, słodkich produktów piekarniczych, produktów zbożowych, muesli, płatków kukurydzianych, kawy, herbaty, kakao, napojów na bazie kawy
i herbaty, czekolady i kakao, soli, cukru, majonezu, keczupu, musztardy, ryżu, kasz, makaronów, pierogów, naleśników, pizzy, placków,
marynat, sosów mięsnych, sosów pomidorowych, sosów sałatkowych, miodu, migdałów, słodyczy, czekolady, cukierków, batoników,
owoców w czekoladzie, przypraw, warzyw i owoców świeżych, nasion, orzechów, Eksport, import, promocja i reklama wina i napojów
alkoholowych, napojów bezalkoholowych, soków, wód mineralnych.

(591) czarny, czerwony, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski,
biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.03.11, 19.07.25, 27.07.01
(510), (511) 3 Preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, Środki do higieny jamy ustnej, Preparaty do higieny jamy ustnej,
nielecznicze.
(111) 354451
(220) 2022 01 04
(210) 538438
(151) 2022 05 27
(441) 2022 01 31
(732) BATORY PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WICZLIŃSKI POTOK SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOWE WICZLINO
(540)

(591) zielony, pomarańczowy
(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01,
29.01.03
(510), (511) 37 Budownictwo, Budowa nieruchomości mieszkalnych,
Budownictwo mieszkaniowe, 44 Projektowanie krajobrazów, Planowanie (projektowanie) ogrodów.
(111) 354452
(220) 2022 01 17
(210) 538776
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) INSTYTUT ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO IREKO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Revol Organic
(510), (511) 1 Organiczny preparat poprawiający właściwości gleby.
(111) 354453
(151) 2022 05 31

(220) 2022 01 17
(441) 2022 02 14

(210) 538782
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(732) BATORY PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WICZLIŃSKI POTOK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	NOWE WICZLINO
(540)

(531) 26.03.04, 26.07.15, 26.07.25, 27.05.01
(510), (511) 37 Budownictwo, Budownictwo nieruchomości mieszkalnych, Budownictwo mieszkaniowe, 44 Projektowanie krajobrazów, Planowanie (projektowanie) ogrodów.
(111) 354454
(220) 2022 01 21
(210) 538972
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie (PL)
(540) (znak słowny)
(540) Kochaj Mlekovitę i jedz to co najlepsze
(510), (511) 29 Mleko, Jogurt, Śmietana, Kefir, Maślanka, Napoje
mleczne, Koktajle mleczne, Zsiadłe mleko, Mleko skondensowane,
Masło, Sery, Twarogi, Tofu.
(111) 354455
(220) 2022 01 31
(210) 539226
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732) KRÓL KAMIL INTELLIGENT HOME, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	High Tatras
(540)

(591) ciemnoniebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 06.01.02, 06.01.04
(510), (511) 6 Haki spinaczkowe z metalu [sprzęt wspinaczkowy], Raki
do wspinaczki, Sprzęt wspinaczkowy [raki], Raki [wyroby żelazne
do wspinaczki], Raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach,
Kołki metalowe do butów, Bolce metalowe do butów, Metalowe karabińczyki, Okucia metalowe, Pierścienie metalowe, Zawiesie z lin
stalowych, Metalowe bloczki ogniotrwałe, Śruby metalowe, Klamry
metalowe, Zaciski [klamry] metalowe, 25 Bielizna, Obuwie, Czapki
[nakrycia głowy], Czapki i czapeczki sportowe, Spodnie, Nakrycia
głowy, Odzież, Odzież męska, Odzież dziecięca, Odzież sportowa,
Odzież dziewczęca, Odzież damska, Odzież dla chłopców, Odzież
męska, damska i dziecięca, Chusty, szale na głowę, Maski ochronne
[odzież], Odzież wodoodporna, Odzież o termoizolacyjnych właściwościach, Rękawiczki [odzież], Skarpetki, Szale, Szaliki, Bielizna damska, Bielizna osobista, Bielizna dla mężczyzn, Obuwie wspinaczkowe,
Buty do wspinaczki, Obuwie do wspinaczki, Buty do wspinaczki górskiej, Buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], Antypoślizgowe akcesoria do obuwia, Nakładki antypoślizgowe do butów, 35
Usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprzedaży wysyłkowej i przez Internet takich towarów jak: haki spinaczkowe z metalu
[sprzęt wspinaczkowy], raki do wspinaczki, sprzęt wspinaczkowy
[raki], raki [wyroby żelazne do wspinaczki], raki do wspinaczki po oblodzonych powierzchniach, kołki metalowe do butów, bolce metalowe do butów, metalowe karabińczyki, okucia metalowe, pierścienie
metalowe, zawiesie z lin stalowych, metalowe bloczki ogniotrwałe,
śruby metalowe, klamry metalowe, zaciski [klamry] metalowe, bielizna, obuwie, czapki [nakrycia głowy ], czapki i czapeczki sporto-

we, spodnie, nakrycia głowy, odzież, odzież męska, odzież dziecięca, odzież sportowa, odzież dziewczęca, odzież damska, odzież dla
chłopców, odzież męska, damska i dziecięca, chusty, szale na głowę,
maski ochronne [odzież], odzież wodoodporna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, rękawiczki [odzież], skarpetki, szale, szaliki,
bielizna damska, bielizna osobista, bielizna dla mężczyzn, obuwie
wspinaczkowe, buty do wspinaczki, obuwie do wspinaczki, buty
do wspinaczki górskiej, buty do wspinaczki [buty do wspinaczki górskiej], antypoślizgowe akcesoria do obuwia, nakładki antypoślizgowe do butów, kaski zabezpieczające, kaski ochronne dla uprawiania
sportu, urządzenia i przyrządy do ratownictwa, urządzenia i sprzęt
dla ratownictwa, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami,
uprzęże do ratownictwa, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, latarki, lampy gazowe, palniki, plecaki dla alpinistów,
torby alpinistyczne, plecaki, torby, osprzęt do uprzęży, postronki
do uprzęży, żelazne okucia do uprzęży, haki z otworem, niemetalowe [alpinistyka], namioty, liny, linki i sznury, liny, sznury, pasy i taśmy,
liny wspinaczkowe, niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy
mocujące, inne niż metalowe, worki, torby [worki] do celów transportowych, sieci, śpiwory, karabińczyki, uprzęże do użytku w sporcie,
sprzęt do treningów sportowych, artykuły sportowe, konstrukcje
wspinaczkowe [wyposażenie placów zabaw], uprząż wspinaczkowa.

(111) 354456
(220) 2022 02 04
(210) 539535
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) DRAGON
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne do celów zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, Substancje chemiczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Produkty
chemiczne do sporządzania produktów zapachowych, 3 Olejki
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Aromaty
do żywności w postaci olejków eterycznych, Aromaty spożywcze
sporządzone z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kartoniki i bibułki zapachowe, 30 Aromaty do żywności, Aromaty
do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów,
Owocowe aromaty inne niż esencje, 35 Usługi oferowania w celach
sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach internetowych w drodze sprzedaży wysyłkowej mieszanin i substancji chemicznych i organicznych do celów
zapachowych, olejków eterycznych do użytku w produkcji wyrobów
zapachowych, aromatów do żywności w postaci olejków eterycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków eterycznych,
papieru zapachowego, karteczek, kartoników i bibułek zapachowych, aromatów do żywności i do celów spożywczych, ziołowych
aromatów do przyrządzania napojów, owocowych aromatów.
(111) 354457
(220) 2022 02 04
(210) 539536
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 28
(732) WAY2WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Myszków (PL)
(540) (znak słowny)
(540) ŻÓŁTY BOLEC
(510), (511) 1 Mieszaniny i substancje chemiczne i organiczne do celów
zapachowych, Wodne mieszaniny chemiczne, Substancje chemiczne
do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Produkty chemiczne
do sporządzania produktów zapachowych, 3 Olejki eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, Aromaty do żywności w postaci
olejków eterycznych, Aromaty spożywcze sporządzone z olejków eterycznych, 16 Papier zapachowy, Karteczki, kartoniki i bibułki zapachowe,
30 Aromaty do żywności, Aromaty do celów spożywczych, Ziołowe aromaty do przyrządzania napojów, Owocowe aromaty inne niż esencje, 35
Usługi oferowania w celach sprzedaży w sklepach detalicznych, hurtowniach, w sieci komputerowej, w tym w sklepach internetowych w drodze
sprzedaży wysyłkowej mieszanin i substancji chemicznych i organicznych
do celów zapachowych, olejków eterycznych do użytku w produkcji
wyrobów zapachowych, aromatów do żywności w postaci olejków eterycznych, aromatów spożywczych sporządzonych z olejków eterycznych,
papieru zapachowego, karteczek, kartoników i bibułek zapachowych,
aromatów do żywności i do celów spożywczych, ziołowych aromatów
do przyrządzania napojów, owocowych aromatów.
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(111) 354458
(220) 2022 01 21
(210) 537456
(151) 2022 06 08
(441) 2022 02 21
(732) KORSAK KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski (PL)
(540) (znak słowny)
(540) RESTAURACJA W PUDEŁKU
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, Restauracje, Stołówki, Usługi barowe, Usługi
restauracyjne, Bary szybkiej obsługi, Samoobsługa (restauracje), Wypożyczanie urządzeń do gotowania, Kawiarnie, Informacje i doradztwo w zakresie przygotowywania posiłków.
(111) 354459
(220) 2022 01 17
(151) 2022 06 14
(441) 2022 02 07
(732) MODER ANNA METERING, Buczek (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) METERING
(540)

(210) 538779
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czeń telekomunikacyjnych inicjowanych przez stronę www), Usługi
telekomunikacyjne dotyczące handlu elektronicznego, 42 Usługi
dostawców usług aplikacyjnych, Integracja oprogramowania komputerowego, Programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów internetowych, Szyfrowanie,
deszyfrowanie i uwierzytelnianie informacji, wiadomości i danych.

(111) 354461
(220) 2022 01 18
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) MAJESTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MAJESTIK GRiZZLY
(540)

(210) 538762

(591) czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 9 Mierniki-wodomierze, ciepłomierze, moduły radiowe,
Mierniki, 38 Komunikacja radiowa, Transmisja radiowa.
(111) 354460
(220) 2022 01 14
(210) 538700
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) IT DESK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) callback24
(540)

(591) granatowy, różowy
(531) 16.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 Aplikacje do pobrania na smartfony, Aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, Mobilne aplikacje,
Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, Aplikacje
biurowe i biznesowe, Oprogramowanie komunikacyjne, Oprogramowanie biznesowe interaktywne, Oprogramowanie do zarządzania danymi i plikami oraz do baz danych, Oprogramowanie
do systemów rezerwacji, Oprogramowanie dla usług web callback
(wykonywania połączeń telekomunikacyjnych inicjowanych przez
stronę www), Aplikacje dla sklepów internetowych, Oprogramowanie służące weryfikacji skuteczności działań marketingowych,
35 Usługi marketingowe w dziedzinie optymalizacji ruchu na stronie internetowej, Optymalizacja kampanii reklamowych, Reklama
i marketing, Zarządzanie relacjami z klientami, Planowanie strategii
marketingowych, Usługi umawiania spotkań on-line, Usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], Doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, Opracowywanie
i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, Kampanie
marketingowe, Zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, Automatyczne przetwarzanie danych,
Marketing cyfrowy, Planowanie spotkań biznesowych, Potwierdzanie umówionych spotkań dla osób trzecich, Usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu elektronicznego, Systematyzacja połączeń w firmie, Telefoniczna obsługa klienta, Pozyskiwanie klientów,
Śledzenie i monitorowanie połączeń, 38 Elektroniczne przesyłanie
danych, Dostarczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą
telekomunikacji, Informacja o telekomunikacji, Przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, Telekomunikacja, Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, Usługi
informacyjne on-line związane z telekomunikacją, Pozyskiwanie
klientów za pomocą aplikacji, Elektroniczna wymiana danych, Usługi
elektronicznej transmisji głosu, Elektroniczna wymiana wiadomości
za pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów]
oraz forów internetowych, Usługi web callback (wykonywanie połą-

(531) 03.01.14, 26.04.04, 27.05.01
(510), (511) 17 Tkaniny z włókien szklanych do izolacji, maty z włókien szklanych do izolacji zaprawy izolacyjne, farby i lakiery izolacyjne, tynk izolacyjny, Materiały izolacyjne z włókna szklanego do użytku w budownictwie, Siatki z włókna szklanego do celów izolacyjnych,
Izolacja do celów budowlanych, 19 Gips, beton, zaprawy budowlane,
Niemetalowe materiały budowlane, Zaprawy klejowe do celów budowlanych, Tynk, Tynk do użytku w budownictwie, Zaprawa do naprawy pęknięć w tynku, Piasek, Piasek do użytku w budownictwie,
Płytki ceramiczne, Ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, Cegły,
Cegły elewacyjne.
(111) 354462
(220) 2022 01 20
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) 4WORKSHOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) 4WorkShop
(540)

(210) 538873

(591) czarny, czerwony
(531) 14.07.09, 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, Pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
Pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, Pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, Usługi pośrednictwa w handlu, Usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu i innych mediów, Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą
samochodów, 37 Pośrednictwo w zakresie wymiany szyb przednich
w pojazdach, Pośrednictwo w zakresie wymiany szyb w pojazdach,
Naprawa karoserii samochodowych, Naprawa samochodów na drodze, Malowanie samochodów, Naprawy i obsługa samochodów,
Naprawy i konserwacja samochodów, Naprawy lub konserwacja
samochodów, Obsługa i naprawa samochodów, Lakierowanie, Odświeżanie lakieru samochodu, Malowanie i lakierowanie, 40 Blacharstwo, 41 Szkolenie z dziedziny naprawy samochodów.
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(111) 354463
(220) 2022 01 20
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) INVENTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świętochłowice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) INVENTMED
(540)
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(210) 538879

(591) jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 10 Urządzenia, aparaty, przyrządy i instrumenty medyczne, Urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, Urządzenia do rehabilitacji
fizycznej do celów medycznych, Medyczne urządzenia terapeutyczne.
(111) 354464
(220) 2022 01 20
(210) 538883
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kobielice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QL
(540)

(591) czarny, zielony
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 Metalowe złączki do rur, Przewody i rury do centralnego
ogrzewania, metalowe, Ogniotrwałe szafki metalowe [inne niż meble], 7
Pompy do instalacji grzewczych, Zszywacze [maszyny], w tym do klipsów
mocujących rury, Siłowniki zaworowe, Siłowniki do zaworów, Elektroniczne kontrolery siłowników, 9 Przepływomierze, Urządzenia do regulowania temperatury [termostaty], Termostaty pokojowe, Regulatory temperatury, Programatory czasowe, Programatory centralnego ogrzewania,
Wzmacniacze sygnałów, Wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, Anteny radiowe, Anteny sygnałowe, Mierniki zużycia energii elektrycznej,
Przekaźniki elektryczne, Gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], Wtyczki elektryczne, Bramy do Internetu rzeczy [IoT], Inteligentne bramy do komunikacji, Sterowniki LED, Sterowniki elektryczne, Sterowniki elektroniczne, Sterowniki komunikacyjne, Sterowniki urządzeń,
Sterowniki automatyki przemysłowej, Urządzenia elektryczne do sterowania, Urządzenia do zdalnego sterowania, Elektroniczne czujniki pomiarowe, Czujniki i detektory, Czujniki elektryczne, Czujniki fotoelektryczne,
Czujniki optyczne, Czujniki światła, Czujniki gazu, Czujniki temperatury,
Czujniki ruchu, Czujniki zanieczyszczenia, Czujniki odległości, Czujniki wilgotności, Czujniki jakości powietrza, Regulatory oświetlenia, Urządzenia
sterujące oświetleniem, Elektryczne wyłączniki oświetleniowe, Przyrządy
do pomiaru oświetlenia, Osprzęt do oświetlenia ściennego [przełączniki],
Siłowniki do zaworów [regulatory elektryczne], Wielofunkcyjne przyciski
dotykowe, Włączniki dotykowe, Obudowy urządzeń elektrycznych, Obudowy przyrządów elektrycznych, 11 Instalacje ogrzewania podłogowego,
Urządzenia do ogrzewania podłogowego, Armatura do dystrybucji wody
służąca do ogrzewania, Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Automatyczne urządzenia do regulacji temperatury
[zawory] do grzejników centralnego ogrzewania, Czujniki temperatury
[zawory termostatyczne] do grzejników centralnego ogrzewania, Filtry
magnetyczne do użycia w systemach centralnego ogrzewania, Kontrolery
temperatury (zawory) do grzejników centralnego ogrzewania, Ogrzewanie podłogowe, Wentylatory do kotłów centralnego ogrzewania, Zawory
do rur i rurociągów, Zawory do instalacji centralnego ogrzewania, Odpowietrzniki do instalacji centralnego ogrzewania, zwłaszcza do ogrzewania
podłogowego, Elementy ogrzewania elektrycznego, Elementy ogrzewania elektrycznego w postaci folii, Sterowniki elektromagnetyczne do au-

tomatycznej obsługi zaworów [części instalacji grzewczych], Żarówki
oświetleniowe LED, Żarówki i akcesoria do nich.

(111) 354465
(220) 2022 01 20
(210) 538884
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) QL CONTROLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kobielice (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) QL CONTROLS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 Metalowe złączki do rur, Przewody i rury do centralnego ogrzewania, metalowe, Ogniotrwałe szafki metalowe [inne niż meble], 7 Pompy do instalacji grzewczych, Zszywacze [maszyny], w tym
do klipsów mocujących rury, Siłowniki zaworowe, Siłowniki do zaworów,
Elektroniczne kontrolery siłowników, 9 Przepływomierze, Urządzenia
do regulowania temperatury [termostaty], Termostaty pokojowe, Regulatory temperatury, Programatory czasowe, Programatory centralnego ogrzewania, Wzmacniacze sygnałów, Wzmacniacze sygnału bezprzewodowego, Anteny radiowe, Anteny sygnałowe, Mierniki zużycia
energii elektrycznej, Przekaźniki elektryczne, Gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [złącza elektryczne], Wtyczki elektryczne, Bramy do Internetu
rzeczy [IoT], Inteligentne bramy do komunikacji, Sterowniki LED, Sterowniki elektryczne, Sterowniki elektroniczne, Sterowniki komunikacyjne,
Sterowniki urządzeń, Sterowniki automatyki przemysłowej, Urządzenia
elektryczne do sterowania, Urządzenia do zdalnego sterowania, Elektroniczne czujniki pomiarowe, Czujniki i detektory, Czujniki elektryczne,
Czujniki fotoelektryczne, Czujniki optyczne, Czujniki światła, Czujniki
gazu, Czujniki temperatury, Czujniki ruchu, Czujniki zanieczyszczenia,
Czujniki odległości, Czujniki wilgotności, Czujniki jakości powietrza, Regulatory oświetlenia, Urządzenia sterujące oświetleniem, Elektryczne
wyłączniki oświetleniowe, Przyrządy do pomiaru oświetlenia, Osprzęt
do oświetlenia ściennego [przełączniki], Siłowniki do zaworów [regulatory elektryczne], Wielofunkcyjne przyciski dotykowe, Włączniki dotykowe, Obudowy urządzeń elektrycznych, Obudowy przyrządów elektrycznych, 11 Instalacje ogrzewania podłogowego, Urządzenia do ogrzewania
podłogowego, Armatura do dystrybucji wody służąca do ogrzewania,
Armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, Automatyczne urządzenia do regulacji temperatury [zawory] do grzejników
centralnego ogrzewania, Czujniki temperatury [zawory termostatyczne]
do grzejników centralnego ogrzewania, Filtry magnetyczne do użycia
w systemach centralnego ogrzewania, Kontrolery temperatury (zawory)
do grzejników centralnego ogrzewania, Ogrzewanie podłogowe, Wentylatory do kotłów centralnego ogrzewania, Zawory do rur i rurociągów,
Zawory do instalacji centralnego ogrzewania, Odpowietrzniki do instalacji centralnego ogrzewania, zwłaszcza do ogrzewania podłogowego,
Elementy ogrzewania elektrycznego, Elementy ogrzewania elektrycznego w postaci folii, Sterowniki elektromagnetyczne do automatycznej
obsługi zaworów [części instalacji grzewczych], Żarówki oświetleniowe
LED, Żarówki i akcesoria do nich.
(111) 354466
(220) 2022 01 21
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) TRYPAY SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) opinia bankowa
(540)

(210) 538890

(531) 26.04.04, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 36 Usługi finansowe, monetarne i bankowe, Informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów.
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(111) 354467
(220) 2022 01 21
(210) 538911
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732) UNIKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) UNIKAT REAL ESTATE
(540)

(591) granatowy, złoty
(531) 26.04.03, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 36 Usługi w zakresie nieruchomości, Usługi w zakresie
wycen, Gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, Informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, Usługi inwestycyjne, 37 Usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, Konserwacja i naprawa budynków,
Remont nieruchomości, Remontowanie budynków, Usługi doradcze
dotyczące remontów budynków, Usługi doradcze w zakresie remontów budynków, Konserwacja nieruchomości, 41 Usługi edukacyjne,
rozrywkowe i sportowe, Publikowanie, sprawozdawczość i pisanie
tekstów, Edukacja, rozrywka i sport, 42 Usługi projektowania, Usługi
w zakresie projektowania, Usługi w zakresie technologii informacyjnych, Usługi naukowe i technologiczne.
(111) 354468
(220) 2022 01 21
(210) 538912
(151) 2022 06 21
(441) 2022 03 07
(732)	Hemolens Diagnostics B.V., Breda (NL)
(540) (znak słowny)
(540)	HEMOLENS
(510), (511) 9 Oprogramowanie komputerowe do stosowania w nieinwazyjnej diagnostyce chorób, schorzeń i stanów układu sercowo-naczyniowego i naczyniowego, Oprogramowanie komputerowe do użytku w analizowaniu i obliczaniu informacji o przepływie krwi, Oprogramowanie
komputerowe do stosowania w wirtualnych interwencyjnych zabiegach
i operacjach sercowo-naczyniowych i naczyniowych, Podręczniki instruktażowe i szkoleniowe, programy edukacyjne, oprogramowanie, filmy wideo i publikacje w dziedzinie nieinwazyjnej diagnostyki chorób, schorzeń
i stanów układu krążenia oraz naczyń krwionośnych, do pobrania lub
odczytu maszynowego, Zapisy modeli i symulacji komputerowych, Dane,
dokumenty, informacje, nagrania wideo, dźwięk, tekst i inne media lub
multimedia, wszystkie zapisane elektronicznie lub możliwe do pobrania
z Internetu, Publikacje elektroniczne, do pobrania, Sprzęt komputerowy,
Wstępnie nagrane płyty DVD, CD, kasety wideo, karty pamięci i dyski,
10 Urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, Przyrządy sercowo-naczyniowe, Sercowo-naczyniowe urządzenia monitorujące, Urządzenia
do diagnozowania chorób sercowo-naczyniowych, 42 Usługi w zakresie
badań medycznych i biomedycznych, Usługi projektowania urządzeń
medycznych, Usługi w zakresie badań, projektowania, rozwoju i doradztwa technicznego dotyczące aparatury, instrumentów i urządzeń medycznych i chirurgicznych, Badania i rozwój nowych chirurgicznych narzędzi diagnostycznych i symulacji, Komputerowe modelowanie i symulacja
narządów ludzkich, Wirtualizacja procedur chirurgicznych, Projektowanie, pisanie, rozwój, testowanie, instalowanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego, Usługi wsparcia technicznego, a mianowicie
rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym, Zapewnianie tymczasowego dostępu do niepobieralnego oprogramowania, Projektowanie, aktualizacja, utrzymanie i hosting stron internetowych
zawierających bazy wiedzy w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób
układu krążenia i naczyń, Udostępnienie platformy internetowej zawierającej informacje techniczne związane z modelowaniem i symulacjami
komputerowymi, Usługi informacyjne i doradcze dotyczące powyższego,
w tym usługi takie świadczone on-line z sieci komputerowej lub Internetu.
(111) 354469
(151) 2022 06 20

(220) 2022 01 26
(441) 2022 02 28

(210) 539108
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(732) MASKLOGIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów (PL)
(540) (znak słowny)
(540) flexLOGIK
(510), (511) 6 Rury i rurki ze stali, Konstrukcje metalowe, Złączki
rur metalowe, Systemy regałów [struktury] metalowe do magazynowania, Regały paletowe z metalu, Regały z metalu na przesyłki
[konstrukcje], Półki metalowe [konstrukcje], Platformy z metalu,
Przenośne platformy metalowe [rusztowania], Metalowe pojemniki
i artykuły do transportu i pakowania, Metalowe ramy regałów [inne
niż meble], Regały [konstrukcje] z metalu do podpierania rur, Listwy
metalowe, Listwy profilowe metalowe dla budownictwa, Magazyny
metalowe, 42 Opracowywanie projektów technicznych, Projektowanie konstrukcji.
(111) 354470
(220) 2022 01 27
(210) 539130
(151) 2022 06 20
(441) 2022 02 28
(732)	AUROVITAS PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	AUROPROFEN
(510), (511) 5 Leki dla ludzi, Suplementy diety, Preparaty farmaceutyczne.
(111) 354471
(220) 2022 01 28
(210) 539187
(151) 2022 06 20
(441) 2022 02 28
(732) CIESIELSKA MONIKA DR LIFESTYLE, Łódź (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) dr lifestyle
(540)

(591) zielony
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 16 Jadłospisy, drukowane jadłospisy, planery, Kalendarze,
planery drukowane, Planery ścienne, Planery kieszonkowe, Stojaki
na kalendarz, Kalendarze spotkań [agendy], Planery na biurko, Wkłady uzupełniające do kalendarza, Kalendarze z kartkami do wyrywania,
Podkładki na biurko z kalendarzem, Organizery osobiste, Organizery
kieszonkowe, Notatniki [notesy], Zeszyty, Zeszyty ćwiczeń, Szablony
[artykuły piśmienne], Tablice na notatki, Tablice magnetyczne do planowania zajęć i spotkań, Publikacje reklamowe, Publikacje edukacyjne, Książki, Okładki książkowe, Książki do rysowania, Książki dla dzieci, Książki z grafiką, Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Artykuły
biurowe, Podkładki, 35 Agencje reklamowe, dystrybucja materiałów
reklamowych, prezentowanie produktów i usług, również w mediach
i on-line, dla celów sprzedaży, obróbka tekstów, usługi reklamowe on-line i off-line, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, sprzedażowych i reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
lub sprzedawców towarów i usług, Sprzedaż, sprzedaż hurtowa i detaliczna, prowadzenie sprzedaży poprzez sklepy on-line i off-line towarów w postaci: jadłospisy, drukowane jadłospisy, kalendarze, planery,
Kalendarze, planery drukowane, Kalendarze, planery ścienne, Kalendarze, planery kieszonkowe, Stojaki na kalendarz, Kalendarze spotkań
[agendy], Kalendarze, planery na biurko, Wkłady uzupełniające do kalendarza, Kalendarze z kartkami do wyrywania, Podkładki na biurko
z kalendarzem, Organizery osobiste, Organizery kieszonkowe, Notatniki [notesy], Zeszyty, Zeszyty ćwiczeń, Szablony [artykuły piśmienne],
Tablice na notatki, Tablice magnetyczne do planowania zajęć i spotkań, Publikacje reklamowe, Publikacje edukacyjne, Książki, Okładki
książkowe, Książki do rysowania, Książki dla dzieci, Książki z grafiką,
Materiały szkoleniowe i instruktażowe, Artykuły biurowe, Podkładki,
Pudełka na lunchbox, plakaty, kubki, wagi, wagi kuchenne, małe AGD,
ceramika do użytku domowego, naczynia, magnesy na lodówkę, worki na siłownię, topy [odzież], Szaliki, Szlafroki, Sukienki damskie, Swetry,
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Spodenki, Spódnice, Skarpetki, Rajstopy, Rękawiczki, Podkoszulki, Paski [odzież], Odzież wierzchnia dla niemowląt, Odzież wierzchnia dla
dzieci, Odzież wierzchnia dla kobiet, Odzież wierzchnia dla mężczyzn,
Odzież niemowlęca, Odzież dziecięca, Legginsy, Koszulki z nadrukami, Koszulki z krótkim rękawem, Kostiumy kąpielowe dla mężczyzn,
Kostiumy kąpielowe dla kobiet, Kostiumy kąpielowe dla dzieci, Koszule, Dolne części ubrań [odzież], Bluzki, Bluzy sportowe, Bielizna dla
mężczyzn, Bielizna damska, Artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
Akcesoria na szyję, Obuwie, Nakrycia głowy, 41 Kursy instruktażowe,
Kursy szkoleniowe, Kursy korespondencyjne, Prowadzenie kursów,
Organizowanie komputerowych kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych online, Kursy w zakresie rozwoju osobistego, Prowadzenie kursów edukacyjnych z biznesu, Kursy szkoleniowe
w zakresie rozwoju osobistego, Organizowanie kursów szkoleniowych
związanych z projektowaniem, Prowadzenie kursów dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, Usługi doradztwa dotyczące
opracowywania kursów szkoleniowych, Zapewnianie kursów szkoleniowych związanych z osobistym zarządzaniem czasem, Kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, Publikacje multimedialne,
Udostępnianie publikacji elektronicznych, Udostępnianie publikacji
on-line, Działalność wydawnicza, publikacja i redagowanie książek,
Publikacja gazet elektronicznych online, Publikacja i redagowanie
materiałów drukowanych, Udostępnianie elektronicznych publikacji
on-line, Usługi w zakresie publikacji książek, Udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line [niepobieralnych], Wydawanie audiobooków,
Publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, Publikacja
elektroniczna on-line periodyków i książek, Elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, Produkcja filmów innych niż reklamowe, Organizowanie i prowadzenie edukacyjnych grup dyskusyjnych (mastermind), Usługi konsultacyjne związane
z publikowaniem tekstów pisanych, Warsztaty w celach szkoleniowych, Warsztaty do celów rekreacyjnych, Warsztaty w celach edukacyjnych, Warsztaty w celach kulturalnych, Nauczanie i szkolenia, Szkolenia dla dorosłych, Prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń,
Szkolenia biznesowe, Szkolenia edukacyjne, Organizacja webinariów,
Doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, Doradztwo w zakresie treningu fizycznego, Kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej,
Kursy szkoleniowe dotyczące zajęć sportowych, Nauczanie, trening
i instruktaż sportowy, Organizacja imprez sportowych, Szkolenia sportowe, Świadczenie usług edukacyjnych związanych ze sprawnością
fizyczną, Treningi zdrowotne i treningi fitness, Usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], Usługi trenera osobistego [trening
sprawności fizycznej], Usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, Organizacja
obozów sportowych, Fotoreportaże, usługi fotograficzne, informacja o edukacji, instruktaże, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, montaż taśm wideo, 44 Doradztwo w zakresie dietetyki
i odżywiania, Konsultacje z dziedziny żywienia, Leczenie w zakresie
kontroli wagi ciała, Planowanie i nadzorowanie diety, Udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, Świadczenie usług
w zakresie programów odchudzania, Usługi doradcze w zakresie dietetyki, Usługi świadczone przez dietetyków.

(111) 354472
(220) 2022 01 02
(210) 538343
(151) 2022 05 24
(441) 2022 02 07
(732) SETTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) ÉCLAIR CAFÉ EST 2020
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 30 Eklerki, Wyroby piekarnicze, Wyroby cukiernicze, 43
Kafeterie [bufety], Kawiarnie, Bary szybkiej obsługi [snack-bary], Herbaciarnie, Imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], Przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, Usługi zaopatrzenia w żywność, Usługi w zakresie

kantyn, Usługi barów kawowych, Usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, Restauracje oferujące dania na wynos, Przygotowywanie posiłków i napojów, Usługi kateringowe, Usługi restauracyjne.

(111) 354473
(220) 2022 01 03
(210) 538369
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 31
(732)	NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Bobik
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.08
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt domowych.
(111) 354474
(220) 2022 01 05
(210) 538426
(151) 2022 05 24
(441) 2022 02 07
(732)	NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) MISTRZ ROHUS Z NATURY NAJLEPSZY
(540)

(591) zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.01.03, 11.01.25, 24.01.15
(510), (511) 29 Mięso i wędliny, Parówki, Kabanosy, Kiełbasy.
(111) 354475
(220) 2022 01 06
(210) 538450
(151) 2022 05 24
(441) 2022 02 07
(732) JAROSZ HANNA STUDIO JĘZYKOWE GOLDENKURS,
Wrocław (PL)
(540) (znak graficzny)
(540)
(540)

(591) jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny, różowy, biały
(531) 29.01.15, 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 09.01.10
(510), (511) 41 Usługi nauki języka obcego, Edukacja, Edukacja językowa, Edukacja przedszkolna, Usługi przedszkolne [edukacja lub rozrywka], Zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka / edukacja], Usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności umysłowej dzieci.
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(111) 354476
(220) 2022 01 12
(151) 2022 05 24
(441) 2022 02 07
(732) JAKIEL TOMASZ, Droszków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540)	LUBUSKIE ANGUSOWO
(540)
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(210) 538616

(510), (511) 33 Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), Wina, Wina
musujące, Wódka, Likiery.

(111) 354480
(220) 2022 01 20
(210) 538877
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732)	GIEROBA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(540) (znak słowny)
(540)	Endopolki
(510), (511) 35 Projektowanie materiałów reklamowych, 44 Usługi
doradcze w zakresie zdrowia.

(531) 03.04.02, 03.04.11, 03.07.03, 27.05.01
(510), (511) 29 Mięso i wyroby mięsne, 44 Hodowla zwierząt.
(111) 354477
(220) 2022 01 03
(210) 538370
(151) 2022 05 17
(441) 2022 01 31
(732)	NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) Kiciuś
(540)

(111) 354481
(220) 2022 01 25
(151) 2022 06 01
(441) 2022 02 14
(732) SORDYL MACIEJ, Roczyny (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) iCD auto
(540)

(210) 539026

(591) czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04, 26.04.08, 26.04.18
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży detalicznej w związku z samochodami, 37 Obsługa i naprawa samochodów, Konserwacja i naprawa
pojazdów, Przegląd samochodów, 39 Wypożyczanie samochodów.
(111) 354482
(220) 2022 01 10
(210) 538531
(151) 2022 06 01
(441) 2022 02 14
(732)	ARIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) otd Oto Twój Dom
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.06
(510), (511) 31 Pokarm dla zwierząt domowych.
(111) 354478
(220) 2022 01 07
(210) 538472
(151) 2022 05 25
(441) 2022 02 07
(732) BURKIEWICZ WITOLD SPOJRZENIE NA GDAŃSK, Gdańsk (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) spojrzenie na GDAŃSK
(540)

(591) biały, jasnoniebieski, niebieski, zielony, ciemnozielony,
ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.15, 06.03.01, 06.03.02, 06.03.10,
07.01.01, 07.01.03, 07.01.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18,
26.04.01, 26.04.05, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 41 Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych.
(111) 354479
(220) 2022 01 13
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 07
(732) TREND SPIRITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom (PL)
(540) (znak słowny)
(540) BOLLADORO
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(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 42 Architektura, Wspomagane komputerowo usługi
projektowe związane z architekturą, Opracowywanie projektów budowlanych, Opracowywanie projektów technicznych do projektów
budowlanych, Usługi projektowania wspomaganego komputerowo
w zakresie projektów budowlanych.
(111) 354483
(220) 2022 01 31
(210) 539232
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732)	NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) z Zieleniaka Taka świeżość ma sens.
(540)

(210) 538656
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 24.17.01, 24.17.02,
05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 07.03.11, 07.03.20
(510), (511) 31 Świeże warzywa na sałatki, Sałaty, Sałata świeża, Surowe warzywa, Świeża rukola, Świeże zioła, Szpinak świeży, Owoce
świeże.
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(111) 354484
(220) 2022 01 31
(210) 539233
(151) 2022 06 07
(441) 2022 02 21
(732)	NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Motaniec (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) OD KOKOSZKI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 03.07.19
(510), (511) 29 Jaja.
(111) 354485
(220) 2022 01 04
(151) 2022 05 31
(441) 2022 02 14
(732) TERESZKIEWICZ ANNA, Kraków (PL)
(540) (znak słowno-graficzny)
(540) doggo doggo
(540)

(210) 538376

(591) brązowy, czarny, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 Wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, Buty
dla psów, Getry dla zwierząt, Kagańce, Obroże, Obroże dla kotów,
Obroże dla psów, Obroże dla zwierząt, Obroże dla zwierząt domowych, Obroże dla zwierząt domowych zawierające informacje medyczne, Odzież dla psów, Odzież dla zwierząt, Odzież dla zwierząt
domowych, Okrycia dla psów, Okrycia dla zwierząt, Okrycia dla
kotów, Parki (okrycia) dla psów, Peleryny dla zwierząt domowych,
Płaszcze przeciwdeszczowe dla psów domowych, Skórzane smycze,
Smycze dla psów, Smycze dla zwierząt domowych, Stroje dla zwierząt domowych, Ubranka dla zwierząt.

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) 043393 (180) 2032 08 10
(111) 050761 (180) 2032 04 20
(111) 050958 (180) 2032 10 25
(111) 050968 (180) 2032 10 16
(111) 051069 (180) 2032 10 13
(111) 073203 (180) 2032 03 17
(111) 075497 (180) 2032 07 10
(111) 076652 (180) 2032 10 06
(111) 076731 (180) 2032 12 19
(111) 077043A	 (180) 2033 03 29
(111) 077607 (180) 2032 03 10

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

(111) 077709 (180) 2032 07 31
(111) 077754 (180) 2032 10 02
(111) 078780 (180) 2032 06 16
(111) 078789 (180) 2032 06 19
(111) 078924 (180) 2032 07 17
(111) 078971 (180) 2032 07 29
(111) 078975 (180) 2032 07 30
(111) 078980 (180) 2032 07 31
(111) 079024 (180) 2032 08 24
(111) 079290 (180) 2032 10 06
(111) 079293 (180) 2032 10 07
(111) 079294 (180) 2032 10 07
(111) 079319 (180) 2032 10 16
(111) 079367 (180) 2032 10 26
(111) 080299 (180) 2032 09 16
(111) 080342 (180) 2032 12 29
(111) 080343 (180) 2032 12 29
(111) 080344 (180) 2032 12 29
(111) 080350 (180) 2032 12 29
(111) 080351 (180) 2032 12 29
(111) 080352 (180) 2032 12 29
(111) 080353 (180) 2032 12 29
(111) 080354 (180) 2032 12 29
(111) 080355 (180) 2032 12 29
(111) 080372 (180) 2033 02 01
(111) 081339 (180) 2032 08 12
(111) 081786 (180) 2032 08 11
(111) 081888 (180) 2032 08 27
(111) 081889 (180) 2032 08 27
(111) 083624 (180) 2032 08 11
(111) 083625 (180) 2032 08 11
(111) 083694 (180) 2032 08 06
(111) 084114 (180) 2032 12 29
(111) 084115 (180) 2032 12 29
(111) 084117 (180) 2032 12 29
(111) 084118 (180) 2032 12 29
(111) 084119 (180) 2032 12 29
(111) 084120 (180) 2032 12 29
(111) 084124 (180) 2032 12 29
(111) 084125 (180) 2032 12 29
(111) 084126 (180) 2032 12 29
(111) 084607 (180) 2032 12 09
(111) 084686 (180) 2032 10 27
(111) 086109 (180) 2033 01 20
(111) 087050 (180) 2032 07 16
(111) 089331 (180) 2032 11 30
(111) 090635 (180) 2032 10 23
(111) 093679 (180) 2032 08 14
(111) 093679A	 (180) 2032 08 14
(111) 093680 (180) 2032 08 14
(111) 093680A	(180) 2032 08 14
(111) 118554 (180) 2032 10 27
(111) 149140 (180) 2032 09 02
(111) 150857 (180) 2032 09 05
(111) 150858 (180) 2032 09 05
(111) 151785 (180) 2030 06 28
(111) 151843 (180) 2032 09 30
(111) 155682 (180) 2032 08 21
(111) 164249 (180) 2032 06 25
(111) 164591 (180) 2032 08 13
(111) 165085 (180) 2032 02 08
(111) 165170 (180) 2032 07 10
(111) 166628 (180) 2032 06 26
(111) 166635 (180) 2032 07 10
(111) 168077 (180) 2032 08 21
(111) 168349 (180) 2032 10 22
(111) 168350 (180) 2032 10 22

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 168604
(111) 169023
(111) 169226
(111) 169239
(111) 169259
(111) 169263
(111) 169648
(111) 169845
(111) 170184
(111) 170686
(111) 170747
(111) 170748
(111) 171080
(111) 171426
(111) 172339
(111) 172390
(111) 172391
(111) 173509
(111) 173542
(111) 174082
(111) 174702
(111) 174732
(111) 176927
(111) 177762
(111) 185595
(111) 187998
(111) 190702
(111) 190931
(111) 191717
(111) 194065
(111) 202402
(111) 225478
(111) 252131

(180) 2032 08 30
(180) 2032 02 18
(180) 2032 08 06
(180) 2032 08 09
(180) 2032 08 14
(180) 2032 08 14
(180) 2032 06 06
(180) 2032 12 20
(180) 2032 10 09
(180) 2032 11 25
(180) 2032 09 11
(180) 2032 09 11
(180) 2032 10 02
(180) 2032 12 19
(180) 2033 01 21
(180) 2032 10 21
(180) 2032 10 21
(180) 2032 08 12
(180) 2032 12 21
(180) 2033 06 30
(180) 2032 12 22
(180) 2032 08 14
(180) 2032 11 14
(180) 2032 12 16
(180) 2033 05 12
(180) 2033 01 28
(180) 2032 12 17
(180) 2032 09 16
(180) 2032 08 08
(180) 2033 02 13
(180) 2032 10 09
(180) 2033 01 27
(180) 2031 10 11

(111) 255227
(111) 255230
(111) 255358
(111) 256112
(111) 256654
(111) 258236
(111) 258531
(111) 258985
(111) 259092
(111) 259159
(111) 259229
(111) 259337
(111) 259375
(111) 259495
(111) 259639
(111) 259787
(111) 259938
(111) 259939
(111) 260046
(111) 260239
(111) 260263
(111) 260297
(111) 260391
(111) 260554
(111) 260640
(111) 260738
(111) 260947
(111) 260948
(111) 261244

(180) 2032 01 13
(180) 2032 01 13
(180) 2032 03 08
(180) 2032 02 01
(180) 2032 08 30
(180) 2032 10 08
(180) 2032 07 11
(180) 2032 05 28
(180) 2032 07 03
(180) 2032 07 06
(180) 2032 08 06
(180) 2032 08 09
(180) 2032 02 14
(180) 2032 08 09
(180) 2032 08 10
(180) 2032 07 04
(180) 2032 07 20
(180) 2032 07 20
(180) 2032 09 04
(180) 2032 09 11
(180) 2032 09 17
(180) 2032 05 22
(180) 2032 09 21
(180) 2032 08 06
(180) 2032 08 01
(180) 2032 09 10
(180) 2032 08 10
(180) 2032 08 10
(180) 2032 09 27

Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w 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: 3: mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów; 25:
odzież, obuwie, nakrycia głowy.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.

(111) 261335
(111) 261375
(111) 261529
(111) 261530
(111) 261531
(111) 261532
(111) 261533
(111) 261534
(111) 261535
(111) 261536
(111) 261537
(111) 261538
(111) 261539
(111) 261540
(111) 261604
(111) 261905
(111) 261916
(111) 262090
(111) 262091
(111) 262180
(111) 262326
(111) 262327
(111) 262328
(111) 262463
(111) 262628
(111) 263297
(111) 263437
(111) 263598
(111) 263599
(111) 263732
(111) 263979
(111) 264057
(111) 264058
(111) 264060
(111) 264364
(111) 264368
(111) 264554
(111) 264696
(111) 265113
(111) 265369
(111) 265573
(111) 265780
(111) 266032
(111) 266033
(111) 266278
(111) 266440
(111) 266659
(111) 266660
(111) 266661
(111) 266684
(111) 266706
(111) 266819
(111) 267300
(111) 267506
(111) 268113
(111) 268789
(111) 268882
(111) 268883
(111) 268926
(111) 268927
(111) 269432
(111) 270450
(111) 270926
(111) 271502
(111) 271801
(111) 272923
(111) 272924

(180) 2032 08 01
(180) 2032 08 23
(180) 2032 08 13
(180) 2032 08 13
(180) 2032 08 13
(180) 2032 08 13
(180) 2032 08 13
(180) 2032 08 13
(180) 2032 08 14
(180) 2032 08 14
(180) 2032 08 14
(180) 2032 08 14
(180) 2032 08 14
(180) 2032 08 14
(180) 2032 12 17
(180) 2032 06 25
(180) 2032 07 26
(180) 2032 09 17
(180) 2032 09 17
(180) 2033 01 21
(180) 2032 10 07
(180) 2032 10 07
(180) 2032 10 07
(180) 2032 08 16
(180) 2032 12 05
(180) 2032 12 10
(180) 2032 08 17
(180) 2032 08 01
(180) 2032 08 06
(180) 2032 09 18
(180) 2033 01 08
(180) 2032 08 13
(180) 2032 08 20
(180) 2032 08 21
(180) 2032 08 06
(180) 2032 10 26
(180) 2033 04 12
(180) 2033 04 12
(180) 2033 01 30
(180) 2033 02 12
(180) 2032 10 29
(180) 2033 02 07
(180) 2032 08 21
(180) 2032 08 21
(180) 2032 08 07
(180) 2032 12 05
(180) 2033 01 21
(180) 2033 01 21
(180) 2033 01 21
(180) 2033 04 10
(180) 2032 05 28
(180) 2033 03 08
(180) 2033 01 14
(180) 2032 08 09
(180) 2032 08 30
(180) 2033 06 03
(180) 2033 04 10
(180) 2033 04 10
(180) 2033 05 22
(180) 2033 05 22
(180) 2032 08 23
(180) 2032 08 13
(180) 2032 08 09
(180) 2032 08 13
(180) 2032 08 17
(180) 2032 10 19
(180) 2032 10 19
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Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
Prawo przedłużono w całości.
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) 273806
(111) 277212
(111) 277213
(111) 281693
(111) 283690
(111) 288338
(111) 295628

(180) 2033 01 24
(180) 2032 12 17
(180) 2032 12 17
(180) 2032 09 11
(180) 2032 08 20
(180) 2032 10 07
(180) 2032 08 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 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) 512533
(210) 420129
(210) 420130
(210) 538180
(210) 520552
(210) 522746
(210) 538660
(210) 540665
(210) 539977
(210) 540020
(210) 540770
(210) 539447
(210) 539448
(210) 541581
(210) 539206
(210) 465306

U
02/2014
02/2014
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT11/2017

(210) 488142
(210) 488923
(210) 502795
(210) 504179
(210) 506974
(210) 520268
(210) 521005
(210) 524693
(210) 528270
(210) 529753
(210) 530264
(210) 530266
(210) 532972
(210) 533731
(210) 535621

U
ZT39/2018
U
U
ZT6/2020
ZT4/2021
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje o umorzeniu postępowania
w sprawie udzielenia prawa wydane po
ogłoszeniu o zgłoszeniu
lub ujawnieniu zgłoszenia na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
(210) 539994
(210) 516126
(210) 528989
(210) 531433
(210) 531511
(210) 538373
(210) 538514
(210) 538897
(210) 539927
(210) 540608
(210) 540610

ZT11/2022
U
ZT24/2021
ZT41/2021
U
U
U
U
U
U
U

(210) 540849
(210) 540850
(210) 540900
(210) 540901
(210) 542692
(210) 542965
(210) 542968
(210) 542969
(210) 542970
(210) 543269

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Decyzje stwierdzające
wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
(210) 302276
(210) 318953

04/2006
06/2007

(210) 331917
(210) 331918

03/2008
03/2008

(210) 390918
(210) 423645
(210) 423647
(210) 429442
(210) 438094
(210) 442056
(210) 445911
(210) 448137
(210) 454589
(210) 458433
(210) 466470
(210) 498315
(210) 500999
(210) 503283
(210) 503969
(210) 505417
(210) 505728
(210) 507121
(210) 507287
(210) 507293
(210) 507294
(210) 508258
(210) 511447
(210) 511779
(210) 511803
(210) 512526
(210) 514189
(210) 514244
(210) 514248
(210) 515464
(210) 515482
(210) 516557
(210) 517301
(210) 517302
(210) 517694
(210) 517834
(210) 518315
(210) 518737
(210) 519178
(210) 519181
(210) 519412
(210) 519764
(210) 519785
(210) 520812
(210) 521053
(210) 521322
(210) 521323
(210) 521324
(210) 522081
(210) 522236
(210) 523423
(210) 524081

01/2012
09/2014
09/2014
19/2014
10/2015
17/2015
24/2015
02/2016
15/2016
18/2016
19/2021
22/2019
06/2020
45/2019
45/2019
46/2019
21/2021
04/2020
10/2020
10/2020
10/2020
05/2020
28/2020
28/2020
28/2020
28/2020
30/2020
27/2021
27/2021
33/2020
33/2020
18/2021
50/2020
50/2020
17/2021
05/2021
49/2020
04/2021
48/2020
48/2020
07/2021
20/2021
52/2020
18/2021
14/2021
18/2021
18/2021
18/2021
09/2021
22/2021
21/2021
19/2021

(210) 524391
(210) 524503
(210) 524504
(210) 524728
(210) 524729
(210) 524786
(210) 524787
(210) 524788
(210) 524792
(210) 524794
(210) 524796
(210) 524798
(210) 524800
(210) 524801
(210) 524872
(210) 525141
(210) 525312
(210) 525358
(210) 525366
(210) 525417
(210) 525639
(210) 525790
(210) 525839
(210) 525874
(210) 525892
(210) 526295
(210) 526296
(210) 526302
(210) 526305
(210) 526524
(210) 526703
(210) 526805
(210) 527056
(210) 527080
(210) 527168
(210) 527191
(210) 527215
(210) 527216
(210) 527295
(210) 527297
(210) 527419
(210) 527422
(210) 527527
(210) 527529
(210) 527672
(210) 527673
(210) 527735
(210) 527871
(210) 528074
(210) 528469
(210) 529538

20/2021
19/2021
20/2021
11/2021
11/2021
18/2021
18/2021
17/2021
18/2021
18/2021
20/2021
18/2021
18/2021
18/2021
16/2021
22/2021
20/2021
22/2021
14/2021
22/2021
20/2021
14/2021
23/2021
20/2021
22/2021
17/2021
17/2021
17/2021
17/2021
22/2021
18/2021
20/2021
18/2021
22/2021
23/2021
20/2021
20/2021
20/2021
18/2021
23/2021
22/2021
22/2021
21/2021
21/2021
22/2021
22/2021
21/2021
20/2021
21/2021
23/2021
28/2021

Wygaśnięcie prawa
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer wygasłego prawa
ochronnego, datę wygaśnięcia oraz zakres wygaśnięcia.
(111) 204692 (141) 2022 04 07 Prawo wygasło w części dotyczącej
towarów i/lub usług: 9: publikacje
elektroniczne z wyłączeniem publikacji elektronicznych dotyczących
czasopism, programy komputerowe; 16: afisze, plakaty, albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy,
kalendarze, katalogi, koperty, karty
pocztowe, książki, materiały do na-
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uczania, notatniki, notesy, papier
listowy, papeteria, pióra, ołówki,
plakaty, okładki, obwoluty; 18: aktówki, dyplomatki, portfele na karty wizytowe, plecaki, teczki, torby
podróżne, torebki; 25: bluzki, bluzy,
czapki, koszulki, obuwie sportowe,
szaliki; 35: organizacja wystaw handlowych i reklamowych w zakresie
osiągnięć naukowo-technicznych
oraz zarządzanie tymi wystawami,
organizacja pokazów i prezentacji
osiągnięć naukowo-technicznych,
organizacja i prowadzenie reklamy wystaw, pokazów, seminariów,
sympozjów, konferencji i imprez
kulturalnych, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i ogłoszeń; 41: usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych
specjalistów i kadr naukowych, nauczanie korespondencyjne, publikacja elektroniczna on-line książek,
usługi wydawnicze, publikowanie
książek i innych tekstów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe z wyłączeniem periodyków
i czasopism; 42: usługi w zakresie
prowadzenia badań naukowych,
wykonywania opinii i ekspertyz
naukowych oraz inżynieryjnych,
projektowania technicznego, pomiarów, testowania, programowania komputerów, usługi w zakresie
zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi, administrowanie
stronami sieciowymi, analizy systemów komputerowych, architektura, prace badawczorozwojowe,
prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych.

Decyzje o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu
nieważności decyzji opublikowanych
w Wiadomościach Urzędu Patentowego
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia albo
numer prawa ochronnego na znak towarowy, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym ogłoszona została decyzja podlegająca zmianie, uchyleniu albo której nieważność Urząd
Patentowy RP stwierdził, datę i treść decyzji uchylającej, zmieniającej
lub stwierdzającej nieważność decyzji uprzednio ogłoszonej.
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27 października 2021 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny BROWARNE MOCNE SOLIDNA KLASYKA
GATUNKU, zgłoszony w dniu 23-02-2021 pod numerem Z.525108
na rzecz DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Krotoszyn, Polska

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) 008911 A. Wykreślono: UNILEVER N.V., ROTERDAM, Holandia; Wpisano: Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam, Holandia.
(111) 030543 A. Wykreślono: MAGNA STEYR AG & COKG, OBERWALTERSDORF, Austria; Wpisano: MAGNA STEYR AG & CO KG,
GRAZ, Austria.
(111) 034804 A. Wykreślono: TELECOM ITALIA S.P.A., MEDIOLAN, Włochy; Wpisano: OLIVETTI S.P.A., 10015 IVREA (TO), Włochy.
(111) 036161 A. Wykreślono: L’OREAL, PARYŻ, Francja; Wpisano: LABORATOIRE NATIVE, Paryż, Francja.
(111) 036631 A. Wykreślono: TOTAL SA, COURBEVOIE, Francja;
Wpisano: TOTAL SE, Courbevoie, Francja.
(111) 037006 A. Wykreślono: AVENTIS PHARMA S.A., ANTONY,
Francja; Wpisano: Sanofi Mature IP, Paryż, Francja.
(111) 037485 A. Wykreślono: PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA,
A.S., Brno, Czechy; Wpisano: PBS GROUP, a.s., Praga, Czechy.
(111) 093072 A. Wykreślono: Gruner + Jahr GmbH, Hamburg,
Niemcy; Wpisano: BURDA MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 931051710.
(111) 096153 A. Wykreślono: HELLA KGAA HUECK & CO., LIPPSTADT, Niemcy; Wpisano: HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt,
Niemcy.
(111) 096154 A. Wykreślono: HELLA KGAA HUECK & CO., LIPPSTADT, Niemcy; Wpisano: HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt,
Niemcy.
(111) 118663 A. Wykreślono: FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD., BRIDGETOWN, Barbados; Wpisano: FOUR SEASONS
HOTELS (NETHERLANDS) B.V., Amsterdam, Holandia.

(111) 227138
09/2010
2022 05 10
Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 03.02.2010 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

(111) 118664 A. Wykreślono: FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD., BRIDGETOWN, Barbados; Wpisano: FOUR SEASONS
HOTELS (NETHERLANDS) B.V., Amsterdam, Holandia.

(111) 347280
5/2022
2022 05 17
Na podstawie art. 156 §1 pkt 4, w związku z art. 158 §1 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.,
dalej: kpa) w związku z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 324, dalej:
pwp) Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia

(111) 119916 D. Wpisano: Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 29 stycznia
2021 r., sygn. akt XII Nc 126/20 zaopatrzonego w klauzul wykonalności z dnia 21 kwietnia 2021 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzy Przemysław Kowalczyk w toku postępowania
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egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 2285/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Contifibre Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.”

SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 180392990; Wpisano:
PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180392990.

(111) 130856 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.

(111) 221525 A. Wykreślono: INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn, Polska; Wpisano: MM KWIDZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kwidzyn, Polska 002813078.

(111) 153080 A. Wykreślono: Avaya Inc. (a Delaware corporation), Santa Clara, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: AVAYA
INC., Durham, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 157705 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Varia” Spółka z o.o., Sosnowiec, Polska; Wpisano:
GOLDSTUDIO Adam Rudziński, Przyszowice, Polska.
(111) 166408 A. Wykreślono: A.W. CHESTERTON COMPANY,
WOBURN, Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: A.W. CHESTERTON COMPANY, Groveland, Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 172506 A. Wykreślono: GRILL BAR „Stek” Joanna Szostak, Jacek Szostak, Myślenice, Polska 350806255; Wpisano: SZOSTAK JOANNA, SZOSTAK JACEK PENSJONAT-RESTAURACJA STEK
SPÓŁKA CYWILNA, Myślenice, Polska 350806255.
(111) 191670 A. Wykreślono: NEW ERA CAP CO., INC., Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NEW ERA CAP, LLC, Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 191671 A. Wykreślono: NEW ERA CAP CO., INC., Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NEW ERA CAP, LLC, Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 201248 A. Wykreślono: NEW ERA CAP CO., INC., Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NEW ERA CAP, LLC, Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 205925 A. Wykreślono: NEW ERA CAP CO., INC., Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NEW ERA CAP, LLC, Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 205926 A. Wykreślono: NEW ERA CAP CO., INC., Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NEW ERA CAP, LLC, Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 205927 A. Wykreślono: NEW ERA CAP CO., INC., Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NEW ERA CAP, LLC, Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 206337 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sigma-Li Spółka Jawna Wiejacha, Goleszów,
Polska 272733967; Wpisano: SIGMA-LI WIEJACHA FUCHS SPÓŁKA
JAWNA, Goleszów, Polska 272733967.
(111) 207014 A. Wykreślono: Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe Sigma-Li Spółka Jawna Wiejacha, Goleszów,
Polska 272733967; Wpisano: SIGMA-LI WIEJACHA FUCHS SPÓŁKA
JAWNA, Goleszów, Polska 272733967.
(111) 209027 A. Wykreślono: OFIX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634170599; Wpisano:
OFIX LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Złotniki, Polska 630172070.
(111) 212234 A. Wykreślono: NEW ERA CAP CO., INC., Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki; Wpisano: NEW ERA CAP, LLC, Buffalo,
Stany Zjednoczone Ameryki.
(111) 217194 A. Wykreślono: PARK HANDLOWY RZESZÓW
STUDIO CTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 180392990; Wpisano:
PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180392990.
(111) 218669 A. Wykreślono: PARK HANDLOWY RZESZÓW
STUDIO CTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(111) 237245 A. Wykreślono: STOWARZYSZENIE „OKS ODRA”
OPOLE, Opole, Polska 160256630; Wpisano: OKS ODRA OPOLE
SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, Polska 384954549.
(111) 257800 A. Wykreślono: JAGIEŁOWICZ KRZYSZTOF JAGO
OŚRODEK NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH, Zielona Góra, Polska
970773099; Wpisano: Krzysztof Jagiełowicz, Zielona Góra, Polska.
(111) 259077 A. Wykreślono: ADAMCZYK MAREK, LIZAKOWSKI PAWEŁ, SZLACHTA TOMASZ, GĄBKA PIOTR SUNCODE SPÓŁKA
CYWILNA, Poznań, Polska; Wpisano: SUNCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 300586083.
(111) 259716 A. Wykreślono: PARTNER XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 273365224; Wpisano: „PARTNER XXI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI, Zabrze, Polska 273365224.
(111) 260524 A. Wykreślono: OFIX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634170599; Wpisano:
OFIX LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Złotniki, Polska 630172070.
(111) 263947 A. Wykreślono: TABORSKI ARKADIUSZ, Bielsko-Biała, Polska; Wpisano: CNRE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko Biała, Polska 243635256.
(111) 264053 A. Wykreślono: PARK HANDLOWY RZESZÓW
STUDIO CTP1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, Polska 180392990; Wpisano:
PARK HANDLOWY RZESZÓW STUDIO CTP 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Rzeszów, Polska
180392990.
(111) 264377 A. Wykreślono: WÓJCIK KAMIL, Warszawa, Polska 146071403; Wpisano: ALFA PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, Polska 369560629.
(111) 267329 A. Wykreślono: WRO-OFFICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Wrocław, Polska 020730912; Wpisano: WRO-OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Wrocław,
Polska 020730912.
(111) 272658 A. Wykreślono: CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK SPÓŁKA JAWNA, Skawina, Polska 350518295; Wpisano: CHEMMOT EWA KUMOREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska
350518295.
(111) 274245 A. Wykreślono: CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK SPÓŁKA JAWNA, Skawina, Polska 350518295; Wpisano: CHEMMOT EWA KUMOREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skawina, Polska
350518295.
(111) 289560 A. Wykreślono: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZAKŁADY TOROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Wrocław,
Polska 020815637; Wpisano: MIROSŁAW MATŁOSZ, Wrocław, Polska; ZBIGNIEW KURCZBUCH, Wrocław, Polska; JOANNA GŁOWACKA, Wrocław, Polska.
(111) 259560 E. Wpisano: „Na podstawie Regulaminu z dnia
12 czerwca 2019 r. ustanowiono wspólne prawo ochronne”.
(111) 290913 A. Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205.
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(111) 301864 D. Wpisano: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Okręgowego w Łodzi XII Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 29 stycznia
2021 r., sygn. akt XII Nc 126/20 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 21 kwietnia 2021 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzy Przemysław Kowalczyk w toku postępowania
egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 2285/21 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy
na wniosek wierzyciela: Contifibre Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.”
(111) 307187 A. Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205.
(111) 307748 A. Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205.
(111) 307751 A. Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205.
(111) 314456 A. Wykreślono: IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 011063638; Wpisano: BANK POLSKA KASA OPIEKI
- SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 000010205.
(111) 324058 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 324194 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 324315 A. Wykreślono: MATEUSZ KAMIŃSKI, Oświęcim,
Polska; Wpisano: MATEUSZ SKRZYBALSKI, Kraków, Polska.
(111) 324405 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 324839 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 324840 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 334332 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 337339 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 337484 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
(111) 339061 A. Wykreślono: GRUPA MASPEX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517; Wpisano: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice, Polska
122948517.
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(111) 340537 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 340544 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 340545 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 340721 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 343303 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 344030 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 345345 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 346120 A. Wykreślono: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
363310200; Wpisano: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200.
(111) 346136 A. Wykreślono: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
363310200; Wpisano: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200.
(111) 346137 A. Wykreślono: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
363310200; Wpisano: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200.
(111) 346139 A. Wykreślono: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
363310200; Wpisano: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200.
(111) 346147 A. Wykreślono: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
363310200; Wpisano: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200.
(111) 346586 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 346587 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 346784 A. Wykreślono: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
363310200; Wpisano: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200.
(111) 346873 A. Wykreślono: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
363310200; Wpisano: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200.
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(111) 346874 A. Wykreślono: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
363310200; Wpisano: MOVING PLATE LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 363310200.
(111) 347912 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 347913 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 348087 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 348470 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 350446 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 350447 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 350448 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.
(111) 350449 A. Wykreślono: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016480890;
Wpisano: PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sokołów, Polska 016480890.

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) 534334
(540) AZIMUT
(511) 35, 36
(732) AZIMUT HOLDING S.P.A., Via Cusani 4, I-20121 MILANO (IT)
(151) 2021 12 01
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1288417
(540) Tiwi
(531) CFE: 26.01.10
(732) GUILLERMO F. CASAR OLMOS,
C/Sorzano, 19 3°A, E-28043 MADRID (ES)
(151) 2021 11 02
(441) 2022 01 10

(511) 9
(581) 2021 12 23

(111) 1405282
(540) E ESSENTIAL PARFUMS PARIS
(531) CFE: 26.04.03, 27.05.10

(511) 3

(732) ESSENTIAL PARFUMS,
107 RUE DIDOT, VILLA JAMOT 11, F-75014 PARIS (FR)
(151) 2021 12 03
(441) 2022 01 10
(581) 2021 12 23
(111) 1469315
(540) OKTA	
(511) 18
(732) YIWU MUGUO BAGS CO., LTD.,
5TH FLOOR, 59TH DONGQING ROAD, FUTIAN STREET,
YIWU CITY, JINHUA CITY, 100121 ZHEJIANG PROVINCE (CN)
(151) 2021 11 25
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1507248
(540) Rivalif
(732) Luye Pharma Switzerland AG,
Bäumleingasse 22, CH-4051 Basel (CH)
(151) 2021 12 01
(441) 2022 01 03

(511) 5
(581) 2021 12 16

(111) 1527978
(540) teksüt
(531) CFE: 25.05.02, 27.05.02, 29.01.13
(511) 29
(732) TEKSÜT SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Hasanbey Mahallesi, Köyaltı Sokak No: 14/A, Gönen/Balıkesir (TR)
(151) 2021 11 25
(441) 2022 01 10
(581) 2021 12 23
(111) 1535991
(540) m
(531) CFE: 26.01.01, 26.11.13, 27.05.01
(511) 6
(732) HEBEI MINHAI PIPE FITTING CO., LTD,
Bianwuduan (National Road 205), Yanshan County,
Cangzhou City Hebei Province (CN)
(151) 2021 11 19
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1539382
(540) PAYSEND Money for the future
(531) CFE: 27.05.09, 29.01.12
(511) 9, 36
(732) PaySend Group Limited,
Suite 2, Ground Floor, Orchard Brae House,
30 Queensferry Road Edinburgh, Scotland EH4 2H (GB)
(151) 2021 11 19
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1563518
(540) sütaski sütaş
(531) CFE: 02.09.01, 26.01.05,
26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(732) SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONIM ŞİRKETİ,
Uluabat Köyü, Karacabey, Bursa (TR)
(151) 2021 11 29
(441) 2022 01 10

(511) 29, 30, 32
(581) 2021 12 23

(111) 1630825
(540) POWER TO EMPOWER
(511) 35
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC,
Suite 1800, 222 W. Merchandise Mart Plaza Chicago, IL 60654 (US)
(151) 2021 08 11
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(111) 1630924
(540) PHI SELLER
(531) CFE: 02.09.25, 24.01.05,
24.09.05, 27.05.01, 28.07.00
(732) PHIACADEMY DOO BEOGRAD,
Bulevar Oslobođenja 137, 11000 Beograd (RS)
(151) 2021 07 20
(441) 2021 12 27

(511) 35, 41, 44
(581) 2021 12 09

(111) 1630976
(531) CFE: 26.05.01, 26.07.04
(511) 10
(732) IREST HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD,
No. 468 Shibali East Road, Daqiao Town, Nanhu District, Jiaxing,
Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 09 27
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(111) 1630981
(540) OXYENERGY
(531) CFE: 27.05.01, 28.03.00
(511) 5
(732) Shandong Sibote Biotechnology Co., Ltd.,
6-101, Yard, No. 1188, Xinsheng Street, Industrial Park,
Shanghe County, Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2021 10 20
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(111) 1630985
(540) AIOO space
(511) 9, 35, 37
(732) Aioo Holding, AS, Ūdens iela 12-111, LV-1007 Rīga (LV)
(151) 2021 09 27
(441) 2021 12 27
(581) 2021 12 09
(111) 1632626
(540) BELiN Rok zał. 1991
(531) CFE: 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(511) 30
(732) INTEKA, SIA, Buļļu iela 45, LV-1067 Rīga (LV)
(151) 2021 10 14
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
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(111) 1632658
(540) CRAZY SERVICE	
(511) 40, 42
(732) Mikron Holding AG, Mühlebrücke 2, CH-2502 Biel (CH)
(151) 2021 10 18
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632733
(540) DERMASKILL	
(511) 3
(732) Dermaskill Inc.,
1968 S. Coast Hwy, #1513 Laguna Beach CA 92651 (US)
(151) 2021 11 07
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632738
(540) YSDENT
(511) 10
(732) Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd.,
Building A4, A Zone, Guangdong New Light SourceIndustrial Base,
Langsha, Luocun, Shishan town, Nanhai District, Foshan City,
Guangdong Province (CN)
(151) 2021 10 13
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632744
(540) S
(531) CFE: 14.01.05, 27.05.02
(511) 12
(732) Dongguan Sumeng Chain Co., Ltd.,
1st Floor, Building C6, No. 104 Lingnan Avenue, Shigu Community,
Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 11 23
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632815
(531) CFE: 02.09.12, 16.03.13
(511) 25
(732) Cai Huashi, No. 2, Xinxing District, Lingshan, Lingxiu Town,
Shishi City 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 09 16
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632870
(540) DETRINOVA	
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2021 09 15
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632871
(540) VITADESOL	
(511) 5
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8000 Novo mesto (SI)
(151) 2021 09 15
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632881
(540) DUROCESS
(511) 7
(732) OSG CORPORATION,
3-22 Honnogahara, Toyokawa-shi Aichi 442-0005 (JP)
(151) 2021 07 28
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632882
(540) VU-R
(511) 7
(732) OSG CORPORATION,
3-22 Honnogahara, Toyokawa-shi Aichi 442-0005 (JP)
(151) 2021 07 28
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632883
(540) VU-R
(531) CFE: 14.07.06, 15.07.01, 27.03.01, 27.05.01
(511) 7
(732) OSG CORPORATION,
3-22 Honnogahara, Toyokawa-shi Aichi 442-0005 (JP)
(151) 2021 07 28
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632885
(540) R Gash
(511) 7
(732) OSG CORPORATION,
3-22 Honnogahara, Toyokawa-shi Aichi 442-0005 (JP)
(151) 2021 07 28
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632908
(540) SUNWIDE
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) QINGDAO SUNWIDE TYRE CORP., LIMITED,
(Business Secretarial companytrusteeship address) (A),
Room 134, 1st Floor, East Office Building, No. 45, Beijing Road,
Qingdao Bonded Port, Shandong Province (CN)
(151) 2021 11 25
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632985
(540) Mountain Land
(511) 18
(732) QUANZHOU BEST BAGS CO., LTD.,
Floor 4, Ruiyang Building, No. 737, Nanhuan Rd, Licheng District,
Quanzhou City 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 10 14
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632990
(540) PFY PERFECT FOR YOU
(531) CFE: 26.01.03, 27.05.01

(511) 18
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(732) Guangzhou Weichen Leather Co., Ltd.,
401, 4th Floor, No. 31 Xinlian Road, Shiling Town, Huadu District,
Guangzhou City, Guangdong Province (CN)
(151) 2021 09 30
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1632991
(540) ImmPower
(531) CFE: 27.05.01
(511) 5
(732) Shandong Sibote Biotechnology Co., Ltd.,
6-101, Yard, No. 1188, Xinsheng Street, Industrial Park,
Shanghe County, Jinan City, Shandong Province (CN)
(151) 2021 10 21
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1633029
(540) MacCoffee ARABICA
(531) CFE: 01.15.11, 05.07.27, 17.02.02,
26.03.04, 26.04.18, 27.05.10, 29.01.15
(511) 30
(732) FUTURE ENTERPRISES PTE. LTD.,
31 Harrison Road, #08-01,
Food Empire Business Suites Singapore 369649 (SG)
(151) 2021 07 01
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1633094
(540) EEEasy-Seal
(732) CCI Valve Technology GmbH,
Lemböckgasse 63, A-1230 Wien (AT)
(151) 2021 08 27
(441) 2022 01 03

(511) 17, 22
(581) 2021 12 16

(111) 1633248
(540) RFN
(531) CFE: 27.05.01
(511) 12
(732) ZHEJIANG APOLLO MOTORCYCLE MANUFACTURER CO., LTD.,
Jinyan Hill Industrial Area, Quanxi Town, Wuyi County,
Jinhua City 321300 Zhejiang Province (CN)
(151) 2021 10 22
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1633309
(540) Horseshoe
(531) CFE: 02.01.16, 03.03.01, 27.05.01, 28.03.00
(511) 32
(732) FUJIAN NANXIANG INVESTMENT GROUP CO., LTD.,
Floor 4, No. 268, Dingjie West Road, Xindian Village, Chidian Town,
Jinjiang City, Quanzhou City 362212 Fujian Province (CN)
(151) 2021 08 11
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1633368
(540) FEEL NATURAL
(531) CFE: 03.05.19, 05.01.21,
05.03.13, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13
(511) 3, 5, 8, 21, 24
(732) FRENCH TENDANCE,
47 avenue de l’Europe, CIT de Roncq, Roncq (FR)
(151) 2021 09 29
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1633436
(540) Jardi
(531) CFE: 26.01.04, 27.05.01, 29.01.14
(732) „Unilactis” Limited Liability Partnership,
482 Jansugurova Street, Almaty (KZ)
(151) 2021 09 23
(441) 2022 01 03

(511) 30
(581) 2021 12 16

(111) 1633439
(540) healtang
(531) CFE: 26.11.01, 27.05.01
(511) 30
(732) JINAN SHENGQUAN GROUP SHARE-HOLDING CO., LTD.,
Diao Zhen Industrial & Economic District,
Zhang Qiu 250204 Shan Dong Province (CN)
(151) 2021 10 11
(441) 2022 01 03
(581) 2021 12 16
(111) 1633544
(540) 82
(531) CFE: 19.13.21, 26.13.25, 27.07.24, 29.01.12
(732) Merck Sharp & Dohme B.V.,
Waarderweg 39, NL-2031 BN HAARLEM (NL)
(151) 2021 10 21
(441) 2022 01 03
(111) 1633579
(540) DELIGAN	
(732) Heinrichsthaler Milchwerke GmbH,
Großröhrsdorfer Str. 15, 01454 Radeberg (DE)
(151) 2021 09 30
(441) 2022 01 03

(511) 5
(581) 2021 12 16
(511) 29, 30
(581) 2021 12 16

